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Imiany w gabinecie francuskim
PARYŻ. (Pat). Na miejsce mini- wany został Marchandeau. Podse-

stra Farby ministrem wojny miano- kretarzem stanu na miejsce Dous-
wany został Paul-Boncour, na miej- saina mianowany został Jaubert.
sce ministra finansów Pietri miano-'

„Czystka” we Francji
Dyrektor policji — dyrektorem „Komedji Francuskiej".
PARYŻ. (Pat). W dniu wczoraj- medji Francuskiej, pierwszy preiekt

Szym nastąpiły wypadki, które od- policji paryskiej Ciappe mianowany
biły się głośnem echem wpolitycz- został generalnym rezydentem Ma-
nych kołach paryskich, roka.

Jak wiadomo, premjer Daładieri PARYŻ. (Pat). Przeniesienie na
w porozumieniu z min, spraw we- | emeryturę dotychczasowego admini-
wnętrznych Frotem dokonał poważ- |stratora Komedji Francuskiej Emila
nych zmian na wyższych stanowi-Fzbre wywołało żywą reakcję w
skach w administracji i sądownic-|kołach artystycznych i literackich.
twie. Jak donoszą dzienniki, artysci Ko-

Prokurator przy sądzie pierw- medji Francuskiej mają złożyć zbio-
szej instancji okręgu Sekwany Pres- rowy protest przeciwko tej dymisji,
sard, szwagier byłego premjera Chau jak również nominacji na stanowi-
tempsa, przeniesiony został nainne |sko administratora Komedji byłego

hodzi codziennie.

 
stanowisko w sądzie kasacyjnym,
dotychczasowy dyrektor _bezpie-/
czeństwa publicznego Thome otrzy-|
mał stanowisko administratora Ко-|

dyrektora
nego.

Artyści mają zgłosić zbiorowe
ustąpienie z teatru.

bezpieczeństwa publicz-

Pakt przymierza bałkańskiego.
BIAŁOGRÓD. (Pat). Dziś wie-

czorem ogłoszono tu następujący ko-
munikat: !

Czterej ministrowie sparw  za-|
granicznych Grecji, Rumunji, Turcji
i Jugosławji zebrali się 4 lutego
w  jugosłowiańskiem ministerstwie
spraw zagranicznych i paraiowali o-|

stateczny tekst paktu przymierza
bałkańskiego,

Ministrowie postanowili, że oii-
cjalne podpisanie tego dokumentu
nastąpi w Atenach w tym tygodniu.

Tekst paktu przymierza bałkań-
skiego będzie ogłoszony  natych-
miast po jego podpisaniu,

Zwycięstwo Hitlera,
Minister spraw wewnętrznych

Frick wygłosił przez radjo mowę w,
której nazwał stworzenie jednolitego|
i zwartego narodowego państwa|
niemieckiego nakazem, nie pozwala-
jącym rządowi liczyć się z tradycją
sentymentalizmu lub formami minio-
nej przeszłości. Urządzenia, które;
spełniły już swoje zadanie historycz-|
ne, mogłyby dziś nawet okazać się!
szkodliwemi, służąc, jako płaszczyk
dla wrogich ludowi dążeń monarchi-
stycznych.

Mówiąc o znaczeniu, uchwalonej
przez Reichstag ustawy o „nowej
organizacji Rzeszy”, minister użył
znamiennego określenia, że ma ona
być ryglem, który na drodze konsty-
tucyjnej raz na zawsze zatarasuje
dostęp wszelkim dążeniom separa-
tystycznym i federalistycznym. Niem
cy obecnie już stały się państwem
jednolitem, aczkolwiek praktyczne
przeprowadzanie nowej ustawy po-
trwać może jeszcze całe lata, Usta-
wa daje pozatem rządowi Rzeszy
kompetencje, jakich dotychczas nie
posiadał żaden inny rząd niemiecki,
przyznając mu nieograniczone pra-;
wa przy zmianie konstytucji.

Mylnem byłoby jednak przy-'
puszczenie, że zmiany, które zaszły
w ostatnich dniach w Niemczech do-
szły do skutku bez walk wewnę-
trznych i zmagań. „Jednomyślność”
Reichstagu, uchwalającego bez pro-
testu ustawę o scaleniu Rzeszy była
tylko zewnętrzna.

Wiadomo, że w Niemczech hitle-
rowskich istniały i istnieją nadal tar-
cia między poszczególnymi kierow-
nikami polityki Rzeszy. Nie jest ta-
jemnicą, že Hindenburg byt przeciw-
ny scaleniu Rzeszy i zniesieniu od-
rębności Prus. Tak samo Goering,!
jako premier pruski, chciał utrzymać

 
Konfiskata kaucyj więźniów

brzeskich.
W związku z rozesłaniem listów

gończych przez prokuraturę Sądu
Okręgowego w Warszawie za pię:
cioma b. więźniami brzeskimi prze-
bywającymi zagranicą władze sądo-
we przeprowadzają obecnie formal-
ności związane z konfiskatą złożo-
nych za nich kaucyj. Przepadkowi na
rzecz Skarbu Państwa ulegnie 12.000
zł. O konfiskacie kaucyj zawiado-
mieni będą zgodnie z procedurą kar-
ną, poręczyciele.

Przewiezienie ob. Smoły
do więzienia w Płońsku.

 

samodzielność tego kraju.
Reichstag jednak uchwalił ustawę

o scaleniu Rzeszy, uchylającą od-
rębność poszczególnych krajów i sej-
my krajowe. Przyjęcie tej ustawy
oznacza tedy zwycięstwo
nad Hindenburgiem i nad Goerin-
giem.

IGoerin$ poniósł ponadto drugą
jeszcze porażkę, Jako były oficer
lotniczy utrzymywał on bliskie sto-
sunki z b. oficerami monarchistycz-
nymi i sam skłaniał się ku monar-
chizmowi. Ale Hitler i Goebbels, je-
den jako „gefrajter“, a drugi jako
„„cywil“, niezdolny do służby wojsko-
wej, niechętnie patrzyli na ten flirt
z monarchistami, którzy ze swej stro
my dość pogardliwie traktowali Hit-
lera 1 Goebbelsa, jako ludzi gminu.
Za pośrednictwem monarchistów
Goering zbliżył się też do Hinden-
burga. Otóż Goering musiał ugiąć
się przed Hitlerem i wydał okólnik,
w którym zapowiada najostrzejszą
walkę z monarchistami aż do wytę:
pienia go na wzór komunizmu. Trze-
cia Rzesza — oświadczą Goering —
nie ścierpi żadnych przeciwników
jsystemu rządzenia, ani z lewa ani z
prawa.

Wystąpienie to wywołało wśród
monarchistów prawdziwą  konster-

Hitlera i|

do 16 i od

BSTY Z
W ostatnich tygodniach w Kow-

nie zaczęły krążyć pogłoski o mają-
cych nastąpić, zmianach w składzie
personalnym rządu, Wywołał je
przyjazd z Ameryki p. Bałutisa, po-
sła litewskiego w Waszynśionie.,

Mówiono mianowicie, że mają
zajść zmiany na stanowisku ministra
spraw zagranicznych. Oczekuje się
więc lada dzień dymisji p. Zauniusa
spowodowanej rzekomo obecnym sta
nem stosunków litewsko - niemiec-
kich. B. minister Zaunius, wówczas
objąłby stanowisko posła litewskie-
go w Londynie, londyńsk: poszedłby
do Waszyngtonu, a Bałulis zostałby
ministrem spraw zagranicznych. U-
ważają go bowiem: za jednego z naj-
zdolniejszych dyplomatów.

| Podług innej zaś wersji Zaunius
|lma pozostać na dotychczasowem
|stanowisku, Bałutis zaś przyjechał
„jedynie w celu prowadzenia roko-
|wań gospodarczych z Anglją, które
się zaczną w tych dniach w Londy-
nie..
W związku z temi pogłoskami,

odwiedził Bałutisa współpr. „Liet.
| Aidas“, który jednak nie zdołał się
| przekonać o prawdziwości krążą-
| cych pogłosek. Poseł litewski z Wa-
| szyngtonu mówił jedynie dużo o lit-
jwinach amerykańskich. Zapewniał
jreporteru o tem, że patrjotyzm li-
jtewski z tamtej strony oceanu nie
wygasł wcale i tak samo, jak w r.
„1919 emigranci entuzjazmują się
jkażdą wieścią z ojczyzny, Mówił
jtakże wiele o biedzie i nędzy emi-
|grantów z powodu kryzysu i o szyb-
j kiem wynaradawianiu się młodzieży,
|szczególnie tej, która już urodziła się
w Ameryce.

Ze stronnictw politycznych. naj-
więcej powodzenia mają wśród litwi-
nów amerykańskich, narodowcy,
później socjaliści, Prasa litewska na
emigracji jest dość liczna i bogata,
' słabo tylko prezentuje się pod wzglę
„dem treści. Najgorzej prowadzi się
emigrantom w republikach południo-
wo « amerykańskich,

Co do rokowań londyńskich, któ-
re ma prowadzić Bałutis to chodzi
o zawarcie umowy handlowej litew-
sko - angielskiej. Rokowania te po-
siadają dla Litwy ogromne znaczenie
gospodarcze, a nawet polityczne, po-
,nieważ wywóz do Anglji stanowi
80 proc. litewskiego eksportu.

Stosunki niemiecko - litewskie,
narazie zmianom nie uległy, wciąż są
dość naprężone.

Litwini nie ustępują, nie odwołu-
ją antyniemieckich zarządzeń guber-
natora, a Niemcy narazie ograniczyli
się do pogróżek w prasie i zmniej-
szenia kontyngentu towarów litew-
skich. Zmianę kontyngentu Litwa
mało odczuła, ponieważ główne li-
tewskie rynki zbytu znajdują się w
Angli.

Toczą się jednak jakieś tajemni-
cze rokowania. Poseł litewski z Ber-
lina dr. Szaulis, bawi obecnie w
Kownie, wciąż odbywając narady w
ministrestwie spraw zagranicznych,
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OGŁOSZENIA:

KOWNA.
Cała prasa litewska poświęciła

wiele miejsca artykułom poświęco-
nym uroczystościom 11-stolecia przy
łączenia Kłajpedy. Wyjątek pod tym
względem stanowiło pismo niemiec
kie wychodzące w Kłajpedzie p. t.
„Memeler Dampiboote“, które po-
święciło tej uroczystości zaledwie 2
wiersze tekstu pod tytułem „Dzień
okupacji“.

Ogólne zainteresowanie w Kow-
nie wzbudził toczący się obecnie w
sądzie wojennym proces niejakiego
Sławińskiego, ostatni z serji proce-
sów t. zw. pleczkajtisowców. Sławiń
ski jest oskarżony o zabójstwo agen-
ta policji politycznej i działalność
przeciwpaństwową. Nazywają go:
„litewskim Azetem'* ponieważ pozo-
stając członkiem opozycyjnej orga-
nizacji pleczkajtisowców  jednocze-
śmie pełnił obowiązki konfidenta
„Żawolgyby” na jej rozkaz prowo-
kując 'emisarjuszy organizacji do
wystąpień czynnych i organizując
akty terroru, W: r. 1929 został przez
„Żwalgybę'' wysłany do Wilna w ce-
lu śledzenia emisarjuszów. Podczas
jego pobytu w Wilnie, na Litwie do-
konano całego szeregu zamachów
politycznych. W; większości wypad-

litewska policja zawsze w czas a-
resztowala zamachowców.  Za-
machy te organizowała i inscenizo-
wała sama „Żwalgyba” w celu za-
rzucania później udziału i poparcia
władzom polskim. Miało to służyć
jako materjał do antypolskich wy-
stąpień w Genewie. To są sprawy
już przebrzmiałe lecz w swoim cza-
sie pisano sporo o tem.
W procesie Sławińskiego obszer-

ne zeznania właśnie o działalności
na terenie Państwa Polskiego skła-
dai Statkus, dyr. „Žwalgyby“. Stat-
kus okazał się świetnie poilormowa-
nym o działalności emigrantów za-
granicą, nietylko w Wilnie ale na-
wet i w Warszawie. Adw. Purena-
sowa, obrońca Sławińskiego, zwró-
сНа się do świadka z pytaniem:
— Skąd pan to wie? Czyz agenci

pana docierają do Warszawy?
— Tak — odpowiedział Statkus

— nietylko do (Warszawy, nawet
znacznie dalej.

Proces trwa, wyrok jest oczeki-
wany w tych dniach.

Rząd litewski ostatnio zwrócił
baczną uwagę na rozwój lotnictwa i
przygotowywanie wytrawnych pilo-
tów. Oprócz istniejących już rozmai-
tych kursów lotniczych i szybow-
nictwa postanowiono w roku bieżą-
cym otworzyć przy Uniwersytecie
Kowieńskiem instytut aeronautycz-
ny, przy wydatnem poparciu sfer
rządowych. Sport lotniczy na Litwie cieszy
się ' wielkiem zainteresowaniem
wśród publiczności. Litwini mają
"wielu zdolnych pilotów i dziwne, że
dotąd jeszcze nie stawali do żad-
„nych lotniczych zawodów  między-
|narodowych. Mówiono tutaj o ko-
nieczności wzięcia udziału w Chal-

nację. Wysłali oni delegację do Hin- 4 prez. Smetona przyjął niedawno |lenge'u lotniczym 1934 r., zdaje się
denburga, który wysłuchał skargi,
ale nic im nie powiedział. Bo i cóż
im mógł powiedzieć,
jest tylko prezydentem z łaski Hitle-
ra.

Trudno zaprzeczyć temu, że Hit-
ler odniósł zwycięstwo całkowite.
Podobne zwycięstwa noszą jednak
często w sobie zarodki przyszłych
klęsk. Dla tego nazywa się je —
zwycięstwami pyrrusowemi.

Napad na owocarnię
chrześcijańską
w dzielnicy żydowskiej.

Owocarnia chrześcijańska przy
ul. Zamenihoffa w Warszawie, któ-
rej właścicielem jest Adam Janczak,
była w sobotę terenem napadu. Oko-
ło godz, 10:ej wieczorem do owo-
carni Janczaka wpadł tłum wyrost-
ków, który zdemolował całkowicie
urządzenie sklepu.

Na alarm Janczaka nadbiegła po-
licja, która zdołała schwytać tylko
dwóch sprawców napadu. Obu tero-
rystów osadzono w areszcie. Będą
oni przekazani sędziemu śledczemu. Ob. Smoła aresztowany niedaw-

no i osadzony w więzieniu mokotow- :
skiem został przewieziony dowię- |
zienia w Płońsku. |

Równocześnie komornik dokonał:

a AS eisLa AI SLS III iннн

zajęcia ruchomošci ob. Smoly celem
pokrycia kosztów sądowych w wy-
sokości zł. 350,

skoro on sam |

iposła niemieckiego Zechlina na dłu-
'giej, poułnej audjencji.

Jedenasta rocznica odzyskania
| Kłajpedy była w r. b. szczegolnie u-
roczyście obchodzona. W Kłajpedzie
odbył się zjazd strzelców cały sze-
reg pochodów i defilad, wygłoszono
wiele, mniej więcej antysemickich
mów. Naogół uroczystość minęła spo
kojnie.

Czy Stawiski był
Niewątpliwie charakterystycznym

jest fakt, iż aresztowany w sprawie
Stawiskiego dziennikarz Darius był
redaktorem i wydawcą najbardziej
įgermanolilskiegc dziennika francu-
(skiego „Midi“.

W związku z tem popułarny dzien
nik paryski „Je suis partout* podaje
w związku z całą aterą informacje,
które wskazują na niezmiernie inte-
resujące związki między falszer-
istwami w Bayonne a berlińskiem
| ministerjum propagandy.

Według ,„Je suis pąrtout” sprawa
,ta przedstawia się jak następuje:
|. Pan Darius mianowicie zajmował

ię dziennikarstwem od dłuższego
„już czasu. Przed paru laty wydawał
„on tygodnik polityczny pod wielce
obiecującym tytułem  ,Bec et on-
gles“ (Dziób i paznogcie). Na ty-

 

jednak, że to nie dojdzie do skutku
ponieważ w rb. ta impreza organizu-
je się w Polsce, pod auspicjami Pol-
skiego Aeroklubu. Litewscy lotnicy
chyba nie potrafią przezwyciężyć u-
przedzenia, i w tym wypadku pod-
kreślą swe zawsze antypolskie na-
stawienie.

Pikuolis.
Kowno. Styczeń 1934.

 

agentem Berlina?
go 15.000 fr. miesięcznej subwencji.
Pan Darius jednak miał ambicje o
wiele dalej idące: postanowił on wy-
dawać nie tygodnik, lecz pismo co-
dzienne, zwrócił się więc do Sta-
wiskiego z prośbą © subwencję na
ten cel. Pismo codzienne jest jednak
przedsięwzięciem niewątpliwie bar:
dzo drogiem i Stawiski nie mógł za-
dośćuczynić prośbie pana Dariusa.
Pan Darius nie zraził się zupełnie tą
odmową: zaproponował Stawiskie-
mu, aby powierzył mu pakiet bonów
„CreditiMunicipal de  Bayonnes“
które on zobowiązuje się korzystnie
ulokować. Stawiski zgodził się na tę
propozycję i oto Darius z pakietem
bonów bajońskich pod pachą udał się
do... Berlina i tam istotnie bardzo ko
rzystnie ulokował je — pod warun-
kiem jednak, iż nowopowstałe pismo |godnik ten dostawał on od Stawiskie redagowane będzie zgodnie z inten-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z4. 4gr.50,
zagranicą 8 zł. į

za wiersz milim. przed tekstem i w tekšcie (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187,   

10-cio gódzinne oblężenie bandyty
" Dwaj policjanci zostali postrzeleni.

ŁÓDŹ. (Pat). Policja powiatu tu-= W międzyczasie Janiak umożli-
reckiego, otrzymawszy wiadomość, wił swej rodzinie opuszczenie domu,
że poszukiwany oddawna przez wła- sam zaś ukrył się na strychu, skąd
dze bandyta Józei Janiak przeby- począł ostrzeliwać oblegającą po-
wa obecnie u swych rodziców we licję.
wsi Wielkie Księżyce, otoczyła dom| a у 3
Janiaka,  polecajac jednocześnie | Policjanci zaopatrzeni byli w
wiejskiemu dozorcy nocnemu dowie- pancerze ochronne, mimo to jednak
dzieć się, czy Janiak jest w domu. | bandycie udało się postrzelić dwóch

Janiak w chwili, gdy przy domu policjantów.

stanął dozorca, zasypał go strzałami Po i0-godzinnej strzelaninie po-
rewolwerowemi, zabijając $o na Hicją zranionego Janiaka ujęia.
miejscu.

Wówczas policja rozpoczęłaob-| Janiak stanie przed sądem  do-

 

lężenie domu, które trwało 10 go-' raźnym.
godzin.

, Zawody lotnicze w Białej.
WARSZAWA. (Pat). Jako .o- Ostrowskiemu nowe koło. Dzięki

statnia próba zawodów lotniczych temu por. Ostrowski mógł odbyć
odbyło się w Białej Podlaskiej lądo- normalnie próbę.

ków: nie doszły one do skutku, bo;

wanie w kole. 'W) próbie tej wzięło|
udział 6 zawodników. -Nie wzięli w!
niej udziału kpt. Babiński i pilot|
Uszacki.

Przy próbie wydarzył się przykry
wypadek jednemuz lotników. Mia-
nowicie por. Ostrowski przy pierw-
szej próbie złamał koło samolotu.
Jeden- z zawodników Aeroklubu
Warszawskiego, korzystając z 2 i-
pół godz. przerwy jaka pozostawała
do chwili zamknięcia kontroli, pole-
ciał do Warszawy i przywiózł pór.

Szanghaj jest nowoczesnym Ba-
bilonem Wschodu. Jako największy
punkt wymienny na skraju olbrzy-
miego państwa, rośnie on w nieby-
wałem tempie i bogaci spekulantów
ze wszystkich stron świata.

Dwadzieścia kilka ostatnich lat
pławią się Chiny we krwi; chaos ad-
ministracyjny i rozboje wtrąciły pań-
stwo smoką w odmęt anarchji gospo-
darczej. Lecz Szanghaj nietylko nic
na tem nie stracił,a na czysto zaro-
bit. Nawet ostatnia okupacja japoń-
ska wyszłą mu na zdrowie,

(Walczące w Chinach armje mają
olbrzymie zapotrzebowania. —Мип-
dury, broń, amunicja, chemikalja,
maszyny. piyną bez przerwy w głąb

aju, a wszystko to przechodzi
przez Szanghaj, który stał się cen-
tralą dostawców wojennych. Cyfry
obrotów są olbrzymie, ale nikt nie
zna ich wysokości, gdyż handel mię-
dzynarodowy odbywa się na terenie
koncesyj europejskich, często bez
kontroli a w chińskim Szanghaju
istnieją potężne konsorcja przemyt-
nicze,

NOWOBOGACCY.
Najlepiej świadczą o tych obro-

tach i o bogaceniu się spekulantów
zawrotne dywidendy średnich przed-
siębiorstw liczne nowe budowle w
dzielnicy will, gwałtowny wzrost
kin, barów i innych lokali rozrywko-
wych. Poprostu roi się od nowobo-
gackich i macherów, o których
wszyscy wiedzą, że jeszcze niedaw-
no wysiadywali w. poczekalniach
wybitnych polityków i nie mieli za
co uregulować tygodniowego ra-
chunku w tanich pensjonatach ro-
syjskich.

Dzisiaj są ci sami ludzie wielkimi
panami, dla których amerykańscy
architekci budują wspaniałe pałace
i garaże, oraz hangary, w jakich cze-
kają na każde skinienie nowobogac-
kich najdroższe maszyny.
Im bardziej izolują się od tych do-

robkiewiczów wojennych wytworne
kluby towarzyskie, tem więcej sta-
rają się oni tam wkręcić, Na wy-
ścigach odnoszą zwycięstwa konie z
ich stajen, ich żony i córki są obwie-

cjami... niemieckiego ministerjum
propagandy.

„Powrėciwszy do Paryża, Darius
poinformował Stawiskiego o tej , ko-
rzystnej' tranzakcji berlińskiej, za
miast jednak zgodnie z umową za-
trzymać tylko 30 proc. zastrzeżonej
prowizji, zatrzymał całą sumę a na
protesty Stawiskiego poradził mu
dobrodusznie, aby go zaskarżył do
sądu.
Rzecz oczywista, iż Stawiski nie za-

skarżył Dariusa do sądu za to Darius
dziś siedzi w areszcie i niebawem

W] ostatecznej klasyfikacji pierw-
sze miejsce zajął por. Karczewski z
Aeroklubu Warsz., drugie — pilot
Onoszko również z Aeroklubu
Warsz., trzecie — pilot Kowalski ze
Lwowa. 0

Na podstawie klasyfikacji osta-
tecznej główną. nagrodę: lubelsko-
podlaskich. zimowych: zawodów lot-
niczych, tj. puhar przechodni zdobył
lotnik Aeroklubu _ Warszawskiego
por. Karczewski,
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Nowoczesny Babilon Wschodu.
szane klejnotami, oni sami okupują
najlepsze restauracje i lokale w
dzielnicach bogaczy. Nad ich ży-
ciem unosi się gorączkowa atmo-.
stera tymczasowości, pościgu za pie-
niądzem. Każdy z nich stara się jed-
nak coraz lepiej, coraz pewniej zdo-
byte złoto ulokować i ustabilizować
wywalczoną pozycję plutokraty,

TEMPO ZYCIA.
Tempo codziennego ruchu w

Szanghaju dostosowało się do tego
wyścigu awanturników, pędzących

do mety bogactwa i dobrobytu, W.
dzień panuje na ulicach prawdziwe
piekło, a w gorące noce, rozświetlo-
ne tysiącem reklam świetlnych, staje
się jeszcze wyrazistszym huk tysięcy
aut i zgiełk tłumów ludzkich, nad
którym przewala się wycie niezli-
czonych syren okrętowych w zatoce.

Nawet konserwatywne do nie-
dawna, wąskie i brudne miasto chiń-
skie kroczy równolegle z miastem
białych opanowane żądzą zysku i u-
życia. Bogaci chińscy zbiegowie z
terenów objętych wojną i z Pekinu,
przeniósłszy się tu dla bezpieczeń-
stwa, burzą całe ulice i budują no-
we, zakładają przedsiębiorstwa, iak-
torje, kina, herbaciarnie. palarnie
opium.

OTCHŁAŃ ZBRODNI,
Moloch wielkiego miasta wchła-

nia wszystkie brudy, przyswaja so:
bie wszystkie zbrodnie, W tym splo-
cie trudno właściwie orzecz, gdzie
kończy się prawo, a gdzie zaczyna
się bezprawie. Sprzedajni celnicy i
policjanci zamykają oczy na czyny.
które gdzieindziej spotkałyby się
natychmiast z reakcją, a które tu u-
chodzą bezkanrie.

Zarządzane np. przez policję o-
byczajową rewizje w lokalach roz-
pusty, trzymających dla swoich go-
ści młodziutkie dziewczęta i dzieci
—trafiają z reguły w próżnie, W
obstawionym przez policję lokalu, z
którego nie może wyjść żywa dusza,
pije spokojnie herbatę kilku star-
szych panów, a właściciel śmieje się
z władzy w żywe oczy. Na czas
ostrzegli go jęśo policyjni przyjacie-
le o grożącej niespodziance.

*

 

Bitlerowskie idjotyzny.
BERLIN (Pat.) Pruski minister

sprawiedliwošci wydal įrozporządze-
nie, zakazujące wiežniom witania
się przez podniesienie ręki.

W. motywach swego rozporządze-
nia minister oświądcza, że prawo
posługiwania się
niemieckiem* przysługuje wyłącznie
wolnemu obywatelowi  niemieckie-
mu. (Niemcy nazywają to krótko i prawdopodobnie będzie odpowiadać przedsądem, , ,  , ь
dosadnie „Blódsinn”.Przyp, Red.),

„pozdrowieniem

   

  

  
 

 

   

      

  

  

    

  

  

    

  

 

    
  

 

  

  



lai mali „klika endocka“ W Aratoiaki?
Przegląd akcji samopomocowej Bratniej Pomocy.

Teren akademicki, ten jedyny od-
cinek życia spoiecznego, uie objęty
„radosną tworczością * stuje się jed-
nak coraz częściej widownią niesiy-|

chanych napasci ze strony nieuczci-
wych demagogow, rzekomyca Obrona:
ców  pokrzywazonych rzesz  stu-
denckich, na instytucję tak wazną

odgrywającą rolę w dziejach uniwer-

syteckichn, jaką jest bramia —Гошос.

Akcja ta ma ceie tak przejrzyste, że
nie potrzeba ich specjainie omawiac
—jest tylko jeszcze jednym aowo-
dem sposopów, jakich się chwytają

znani nam gracze poliiyczni Dy za-
$arnąc w swoje ręce upragnioną wia-
azę na terenie samopomocowyim Zy-
cia akademickiego. Uoiuana aziaiai-
ność tych „tryounów luau;,
szkodliwa dia pracy brainiackiej,
niosącej pomoc mezamożnym masom
studenckim, broniąca rzekomo inte-
resow ogoiu akademickiego, ma je-
dynie na ceiu dorwanie się ao zarzą
du bratnią Fomocą, by w ten spo-

sób ugruntowac się na niezaobytym |
jeszcze terenie akademickim. Jest
to gra taktyczna, udrapowana w to-

gę waiki ideowej o dobro biednych
kKoiegow, oparta na trazeologicznym
iaiszu i kiamstwie, tumaniącem о-
pinję rzesz siudenckich, 50 jakiež Za
rzuty stawiają ci „ideowcy” obecne-
mu Łarządowi bratniaka, dbającego
podobno tylko o interes „swoicn*
"iudzi, fo, że krzywdzi ogói akade-
micki z korzyścią dla sieoie. Ależ z

zarzutu tego nie potrzeba się uspra-
wiedliwiac, bo cyiry mówią same za
siebie. 5pojrzmy bowiem, jak się wy-
rażała cyirowo akcja samopomoco-
wa za rządów sanacyjnej „dembiń-
szczyzny” i jak się ona przedstawia

obecnie.
Larząd

(Dembiński).
Wykonano budżet: 1) Legociszek

za zł. 40U3. 2) Pomocy zdrowotnej w
Zakopanem za zł. 5342. 3) Ubiadów
ulgowych za zł. 12974 gr. 45, 4) Poży-
czek krótkoterminowych za zł, 14194
śr. JU.

Zarząd — rok akad. 1932-33,
(Wykonano budżet: 1) Pomocy

zdrowotnej za 5302 zł. 2) Obiaaów
ulgowych za 14794 zł. 5 gr. 3) Fozy-
czek krótkoterminowych za 12/99
zi. 10 gr.

Obecny Zarząd — rok akad.
1933-34. :

Preliminowano budžet na: 1) Po-
moc zdrowotną 8700 zł. Zj Obiady
ulgowe 200UU zi. 3j Pożyczki krótko-
terminowe 25000 zł.

Wykonano budżet na: 1) Pomoc
zdrowotną 11622 zt. 35 gr. 2] Obiady
ulgowe 16190 zł. 05 gr. 3) Pożyczki
krótkoterminowe 27895 zi. 90 gr.

Cytry te są aż nadto wymowne;
świadczenia samopomocowe od cza-
su Dembińskiego wzrastają, aż wre-
szcie za obecnego zarządu przekra-
czają nawet budzet w dziale pomo-
cy zdrowotnej na 2921 zi. 63 gr. i w
dziale pożyczek krótkoterminowych
na opłacenie kwestury na 4895 zi,
90 gr. Obiadów ulgowych wydano re-
kordową sumę 5UU00. To jest chlub-
ny dorobek świadczeniowy naszego
Zarządu, który nie wymagając żad-
nych komentarzy sam odeprze nie-
oparte na żadnym takcie zarzuty de-
magogicznych menerów partyjnych.
Muszę tu jeszcze nawiasem dodać, że
młode pokolenie sanacyjne, wiedząc
jak postępują ich protekiorzy 2
ludźmi „mieprawomyślnymi' w całej
Polsce, kompromitujący ten fakt
właśnie chcą przypisać nam, którzy
swą tolerancję posuwamy aż tak da-
leko, że przy wydawaniu rozmaitego
rodzaju świadczeń nie pomijamy ab-
solutnie i nie zwracamy żadnej uwa-
gi na dosłowne awantury arogan-
ckich „państwowców”, straszących
ordynarnie pracowników zarządu, że
w razie gdy nie otrzymają żądanego

przez mich świadczenia, ogłoszą
„wszem wobec, że endecki zarząd

upośledza młodych legjonistów”. Ta-
kie incydenty są na porządku dzien

nym i smutnie świadczą o kulturze

części młodziezy akademickiej na-

szego uniwersytetu. Gdybyśmy

wspierali tylko „swoich ludzi, jak

chce np. kol. Krasowski, to wobec

cyfr ilustrujących naszą działalność

samopomocową okazałoby się, że na
wileńskim uniwersytecie  studjują

sąmi „endecy”, a więc i tenże kol.

Krasowski co ipso jest endekiem. Co

1931-32rok akad.

Walne zebranie Koł
Muzyczneg0.

Stały rozrost pożytecznej pla-

cówki kulturalnej jaką jest Koło

Muzyczne oraz jego żywotną dzia:

łalność zilustrował na ostatniem Wal

nem zebraniu ustępujący prezes te-

go Koła kol. Janusz Bułhak, podając

do ogólnej wiadomości liczbę człon-

ków. sięgającą do 54 kolegów, pro-

jekt stworzenia orkiestry dętej przy

istniejącej już symfonicznej, jazzo-

wej, mandolinistów i kwartecie i t. p.

Następnie zebrani podziękowali,

kol. Bułhakowi

dla dobra Koła,
za wydatną pracę
co też uczynił w

tak!

ma to jednak sz. kol.
zwierzchnie władze? Nowa rebeija
w „Mysii Mocarstwowej“.

W. tym artykule sprawozdawczym
,chciajem uniknąć momentów poli-
,tycznycn, aie z przykrością musia-
iem je chociaż w tormie humory-
stycznej poruszyć, wobec niesłycha-
„nych napaści, jak zresztą wyżej już
,wspomniaiem, na naszą bratnią Ро-
moc. lakie kwiatki młiodopanństwo-
,wej prasy, podważającej zauianie do
instytucji reprezentującej ogoi pol-
skiej miodzieży akademickiej, a więc

tej miodziezy tylko przynoszącej
szkodę, trzebą natychmiast aemen-

, towac. fostaraiem się więc w kiiku

stowach to uczynić.

в Lncę teraz zestawić z pozycją

‘гохспоаома Mbratniaka, tak w tym
roku powiększoną, jego dochody,
żeby ziiusirowac zjakiemi trudno-
,ściami tnansowemi musi borykać
22Larząd Gr. F., by aziaial-

jność tej instytucji utrzymać na od-
powieanini poziomie.

|  $kiadki czionkowskie w tym ro-
„ku, mimo uchylenia się kwestury od
lich ściągania, nieznacznie się tylko

| zmniejszyły, co niezbicie dowodzi
jpotrzeby istnienia takiej instytucji
'jak bratnia Fomoc, ktorej czionko-
| wie dobrowolnie garną się do jej sze-
| regów.

Poważną pozycję w dochodach
,zawsze zajmowaiy subwencje i do-
! tacje, kiore jednak w tym roku wpiy
'nęty do kasy bratniachiej nie w
przewidzianej sumie 36.000 zt., a lecz
Jtylko w wysokości 28.255 zł., w tem
Js.0uu zi. nadesiał Wileński Komiet
romocy M, A.

Pozyczki krótkoterminowe musiał
Żarząd narazie wstrzymać, gdyż o-
becmie br. F. prosperuje tylko z su-
my Ż.oUU zi. udzielonej jeż w naj-
cięższej chwili przez Wileński Komi-
tet i z zaliczek udzielanych przez pa-
na Kektora, natomiast t. zw. Pomo-
cy w naturze, która to suma jest tun-
aamentem caiego budżetu za I pół-
rocze dotychczas bratniak nie otrzy-
mai, wobec czego nie mógi również
uregulować diugow w sanaiorjum za-
kopianskiem, które stanowią jedyny
niedobór budżetowy za rok kalen-
darzowy 1953. Dzięki wstrzymaniu
części świadczeń w miesiągu grudniu
oraz daleko  posuniętej polityce
oszczędnościowej udaio się budzet,
mimo znacznego przekroczenia dzie-
dziny świadczeń, wykonać zupeinie
zadawalająco.

Jeśli chodzi o fundusz na pomoc
żywnościową, to w miesiącu lutym
wydaliśmy na obiady 2000 zł,

Czytelnicy zapewne ciekawi są,
jaki jest sposób techniczny rozdzie-
lania obiaaów dla poszczególnych
studentów? Czy grają tu role „wzgię
dy partyjne“ czy też istnieje jakies
inne kryterjum, stosownie do które-
go obiady te wydaje się. Otóż jak
'wiadomo istnieją dwie kategorje o-
|lbiadów ulgowych t. zw. li il, które
posiadają swoje, z góry ustalone kon-
|tyngenty dla poszczególnych  wy-
dziaiów, przyczem najbardziej uprzy
wilejowany jest wydział iekarski,
gdyż bierze się tu pod uwagę zupeł-
ną niemożliwość zarobkowania stu-
dentów-medyków.

Pozatem nie bez znaczenia jest
praca samopomocowa akademików,
czy to w okresie Tygodnia Akademi-
ka czy też przy jakiej innej sposobno
'ci; naturalnie, że studentowi, który
owocnie wywiązał się z dobrowolnie
na się przyjętych obowiązków przy-
sługuje pewnego rodzaju pierwszeń”
stwo w otrzymywaniu świadczeń, ale
naogół nie robi się absolutnie żadnej
różnicy w przeprowadzaniu akcji sa-
mopocowej, gdyż Bratnia F omoc jest
dobrem wspolnem wszystkich kole-
gów i każdy ma prawo ubiegać się o
należną mu pomoc. Poczucie zaś o-
bowiązku w pracy dla tej instytucji i
uczciwe do niej ustosunkowanie się
leży tylko w słerze moralnej po-
szczególnego osobnika, do czego ani
siłą ani jakimś innym nakazem zmu:
sić nie można. Ci ludzie co najwyżej
wydają tylko świadectwo o swojej
kulturze i swojem wyrobieniu spo-
łecznem. Takich przykrych świa-
dectw niestety namnożyło się bardzo
dużo.

Sławomir Sokołowski,
Referent prasowy Br. Pom.

 

(imieniu Bratniej Pomocy kol. Jani:
cki.

Nowy Zarząd ukonstytuowałsię

w składzie następującym: prezes —

kol. Leon Kec, członkowie — kol.

kol. Kruszyński i Langhamer. Wnio-

|sek kol. Janickiego, wprowadzający
|nowy regulamin Koła, łączący w

jedną całość Chór. Koło Muzyczne i

Dramatyczne, przyjęto przez akla-

mację. Szczegóły tej „fuzji” przynio-

są niebawem najbliższe numery,

Na zakończenie Walne Zebranie
uchwaliło podziękowanie panu sę-

'dziemu Michałowi” Jakubowskiemu
za ofiarowanie dwóch par wielce

wartościowych skrzypiec i futerału
dla Koła Muzycznego. $. 

powiedzą :
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Redakcja urzęduje w piątki godz. 19—20 w łokalu „Dziennika Wileńskiego"; Mostowa 1.

Znaczenie Bratniaka w dziejach
uniwersytetu warszawskiego.

] P. Władysław Kempfi b. dwukrotny prezes Bratniej Pomocy studen-

Akcja kulturalna wi-
leńskiego Bratniaka.
Lokalem, w którym koncentruje

się życie kulturalno - towarzyskie
środowiska akademickiego w Wilnie
jest wszystkim dobrze znane Ogni-
sko przy ul. Wielkiej 24, Ostainio

wane, zyskując przez to wygląd
estetyczny i odpowiadający
zadaniom. Koszt remontu tego został
już na 1 stycznia 1934 r. caikowicie
pokryty a to dzięki polityce samo-
wystarczalnej Ogniska, którego do-
chody z sobótek i innych imprez
przeznaczane są na potrzeby tego
lokalu. Ewentualnie tylko zwrot
kosztów odnowienia przez uniwersy-
tet umożliwiiby przelanie wspomnia-
nych dochodów na cele innych agend
bratniackich. Ale i tak potrzeby
Ogniska są jeszcze bardzo duże, tem
większe, że poprzednie zarządy zu-
pełnie o nie dbały, ciągnąc tylko
zyski, przeznaczane później na cał-
kiem inne cele. Obecnie dzięki przy-
chylnemu stanowisku panów Rekto-
rów Staniewicza i Czyżowskiego
istnieje nadzieja uzyskania jeszcze
w tym roku dwóch pokoi z oddziel-
nem wejściem (dotychczasowy lokal
Koła Medyków) gdzie projektuje się
urządzenie bibljiteki i czytelni, któ-
re dotychczas egzystują w zupełnie
nieodpowiednich warunkach. lnowa-
cja ta znowuż pociągnie za sobą pew
ne koszta, gdyż nowy lokal trzeba
będzie odnowić i odpowiednio ume-
blować. Tak samo sale balowe urą-

dom hygjeny co zmusza Zarząd do
zainstalowania w nich specjalnych
wentylatorów.

Zanim więc całego Ogniska nie
przystosuje się do potrzeb i wymo-
gów naprawdę kulturalnych, trzeba
będzie więc jeszcze prowadzić do-
tychczasową politykę finansową, to
znaczy, że wszystkie dochody z tego
lokalu obracane będą wyłącznie na
jego potrzeby.
W Ognisku zawsze największą

popularnością cieszyły się t. zw.
czwartki których tradycja ostatnio
znacznie podupadła. Dowodzi to z
jednej strony braku zainteresowania
ze strony szerszych warstw akade-
mickich, z drugiej trudności tech-
nicznych, na jakie napotykają sami
organizatorzy. Zaczęto bowiem wy-
zyskiwać wszelkie imprezy akade-
mickie, jak wspomniane czwartki,
żywe gazetki, szopki i tł p. do celów
politycznych. co budziło tylko nie-
smak i zrażało większość do tego ro-
dzaju przedsięwzięć.

Z inicjatywy obecnego p. 0. pre-
zesa Br.

Czwartkowej, w skład której wcho-
dziliby przedstawiciele różnych or-
ganizacyj, ale znowuż dobre zamie-
rzenia rozbiły się o dziwny opór
pewnych „politykėw“ i kompletny
brak zainteresowania drugich. Nale-
żało więc oprzeć projekt czwartków
na jakiejś organizacji apolitycznej,
której członkowie wykazywaliby du-
ży stopień zainteresowań kulturalno-
artystycznych. Dlatego więc wysiłki
kol. Janickiego w r. 1933 szły w tym
kierunku żeby taką organizację
stworzyć, W ten sposób  po-
wstała „Banda Akademicka" na-
wiązująca do tradycyj dawnej „Ban-
dy”, która złotemi zgłoskami zapisa-
ła się w historji odrodzonego . 5., В.
W skład tej „B. Art.“ wchodzą polą-
czone nie tylko nazwą ale ścisłem
współdziałaniem, które się najlepiej
ujawniło w przedstawieniu „Skal-
mierzanek”, Chór, Koło Muzyczne i
Koło Dramatyczne. Nowa la organi-
zacja, która liczy przeszło 120 człon
ków zamierza swą działalnością kul-
turalną całkowicie opanować. teren

akademicki i nawet wyjść poza jego

ramy, współpracując z licznemi or-
ganizacjami oświatowemi.

Należą się więc słowa uznania

obecnemu Zarządowi Br Pomocy, a

przedewszystkiem.kol, Janickiemu,
który w trosce o pogłębienie życia

kulturalnego naszego środowiska po-

łożył dużo wysiłków, uwieńczonych
wreszcie poważnym rezuliatem. Ca-
ty zaś zarząd nadal dba o stronękul:

turalną Bratniaka, reformując bibljo-

tekę i czytelnię czynne obecnie 4
razy w tygodniu, projektując zainsta-

lowanie w Ognisku doskonałego
radjoodbiornika i t, p. Tak się przed-
stawia w krótkim zarysie akcji kul-
turalna Bratniej Pomocy P. M. A. w

Wilnie, Mir.

EI) MILIUSEKSA

0d Redakcji „Ruchu Młodych".
Z powodu czasowego wyjazdu

kol. Sławomir Sokołowski ustępuje
ze stanowiska kierownika red, „Ru-
chu Młodych”.

 

Czytajcie „Sztaetę” — radykalne
pismo młodych narodowców.

Popierajcie polski przemysł, han-

del i rzemiosło.

Polska dla Polaków.

Najważniejszem dobrem — dobro

Narodu. 

zostało ono gruntownie odremonto-|

swoim |

gają do tej pory prymitywnym zasa-,

Pom. kol. Janickiego po- |P
wstała koncepcja utworzenia Rady;

\ tów uniwersytetu warszawskie,$o na łamach „Kurjera Warszawskiego” za-

mieścił niezmiernie interesujący artykuł, omawiający rolę i chlubną histo-

rję warszawskiego Bratniaka w dziejach stołecznego uniwersyteiy. Poniżej

Od dłuższego już czasu Tow.
jBratnia Pomoc studentów uniwersy-

ło do przerwania swej pożytecznej
działalności.

Cierpią na tem liczne rzesze naj-
bardziej niezamożnej młodzieży aka-
demickiej, które z różnorodnej pomo
cy lowarzystwa tego korzystały.

Jak doniosła jedna z urzędowych

i O.P. przesądził także w sposób de-
finitywny i dla Bratniej Pomocy nie-
przychylny sprawę siedziby  Brat-
niaka. P. minister pozostai głuchy na
argumenty młodzieży i oto „Bratnia
Pomoc*, będąca reprezentacją ogółu
polskiej młodzieży akademickiej u-
niwersytetu warszawskiego, placów-
ka. która, zdawało się, z uniwersyte-
tem warszawskim jest tierozerwal-
nie związana, która dzieli losy tegoż
uniwersytetu od chwili jego wskrze-
szenia, mając swoją siedzibę bez
przerwy w obrębie jego $machów, o-
becnie siedzibę tę jest zmuszona o-
puścić.

Liczne rzesze młodzieży oczekują
z utęskieniem wznowienia działalno-
ści swego „Bratniaka”. Oczekują ci,
którym na czesne nie starcza którzy
|książek nie mają, których na obiad

|bardzo często nie stać, kiórzy wresz

jcie w sanatorjach dla chorych na
| gruźlicę przebywają i z powodu nie-
ipłacenią należności sanatorja te bę-
Idą musieli opuścić. Zmuszony ko-
|niecznością, aby wznowic swą dzia-
lłalność, zarząd „Bratniej Pomocy“
|lszuka więc dla Towarzystwa nowej

siedziby poza murami uniwersytetu.
W. chwili jednak, kiedy „Bratnia

Pomoc ma opuścić swą wieloletnią

dotychczasową w starych murach u-

niwersyteckich mieszczącą się sie-

dziwę, mimowoli nasuwają się ref-

leksje o jej ubiegłej — ale już w Pol-
sce niepodległej — działalności.

I mimowoli przypominają się ma-
nifestacje przeciwko okupantom nie-

mieckim, gdy ci na mocy t. zw. po-

koju brzeskiego kawał żywego ciała

Polski odstępowali Ukrainie, które

to manifestacje organizowała wśród

młodzieży Brainią Pomoc uniwer-

sytetu. Przypomina się rozbrajanie

Niemców na ulicach Warszawy w
pamiętnym roku 1918, mimowoli
rzychodzi na myśl Lwów, a potem

 

 rok 1920.
| (W tych to właśnie czasach, jak

w jednej ze swych pięknych mów,

wygłoszonych w roku 1919 za poleś-

(łych studentów - żołnierzy „Legji A-
kademickiej', znakomity kaznodzie-

ja, J. . ks. biskup Antoni Szlagowski

wspomina, „po dziedzińcach dworca

kazimierowskiego rozległ się okrzyk:

wstańcie, ojczyzna was woła. Wsta-

wajcie książęta, pochwyćcie tarcz. I

wstały orlęta nasze i za broń chwy-

ciły.... Na podwórcu uniwersyteckim
narodziła się „Legja Akademicka”,

tam pierwsze odebrała pouczenie,

Dotychczasowy ustrój „Bratniej

Pomocy“ od dobrych kiiku lat był

przedmiotem krytyki i utyskiwań ze

strony wszystkich odłamów  mło-

dzieży.
System eliminacji zarządu: komi-

sji rewizyjnej Stowarzyszenia przez

sowania bezwzględną większość, a

więc chociażby tylko kilka głosów

ponad połowę ogólnej liczby głosu-

jących, system, pozbawiający opo-

zycję, choćby nawet bardzo silną,

najmniejszego wpiywu na  działal-

ność zarządu i usuwający opozycję

całkowicie od kontroli tej działal-

ności, nie mógł mieć dużo zwolenni-

ków.
Miał za to dużo wrogów, Wła-

śnie może do najbardziej zdecydo-
wanych i szczerych wrogów tego

„niespawiedliwego ustroju bratniac-

kiego należała i należy młodzież na-
rodowa. | ZERO zy

Idąc do wyborów w ubiegłym ro-
ku akademickim w programie swo-

im dawaliśmy główne wytyczne uz-

drowienia stosunków, które sprowa-

dzały się przedewszystkiem do re-

formy dalszych zebrań i zmiany spo-
sobu przeprowadzenia kontroli dzia-
łalności zarządu.

Wychodząc z założenia, że kil:
kutysięczne walne zebrania nie da-
ją i nie mogą dać dokładnego wślą-

du w sprawy bratniackie szerszemu

ogółowi młodzieży, projektowaliśmy

utworzenie pewnego kollegium (80 -
100 osób), będącego emanacją Wal-
nego Zebrania.

Kollegium to mogłoby przejąć od
Walnego Zebrania cały szereg
spraw, które z natury rzeczy nie
mogą być należycie załatwione przez
ciało tak wielogłowowe. jakiem są
walne zebrania bratniackie,

Przedewszystkiem jednak nale: 

tetu warszawskiego zmuszone zosta:|

ajencji prasowych, p, minister W,R.|

listę, która otrzymała podczas gło-|

zamieszczamy niektóre wyjątki z tego artykułu.

Borowy*'. (Mowy akademickie, 1915
„— 1921, str. 94).

A w nagrodę za to już po zakoń-
czeniu zapasów wojennych polska
|młodzież akademicka od władz woj-
,skowych otrzymała jedno ze zdoby-
„tych na wrogu dział, które, uroczy-
ście wciągnięte w: mury uniwersyte-

| tu, dotychczas na wieczną rzeczy

pamiątkę tam się znajduje.
Jeżeli te takty historyczne przy-

pominamy, to nie dlatego, aby pod-
kreślić wypełnienie przez ówczesną
młodzież akademicką jej świętego
wobec narodu i pańsiwa obowiązku,
— obowiązku, który każde pokole-
nie młodzieży akademickiej z naj-
wyższym poświęceniem bezsprzecz-
nie potrali wypełnić, lecz dlatego,
aby stwierdzić, że w owych czasach,
jak zresztą i zawsze potem rolę de-
cydującą wśród młodzieży akade-
mickiej odgrywała „Bratnia Pomoc“.

Wszystko, co się wtedy działo na

terenie uniwersytetu — działo się z

inicjatywy i na wezwanie właśnie tej

„Bratniej Pomocy', czemu nie za-

przeczą nawet ci, którzy w tych po-

czynaniach młodzieży brali żywy u:

dział, a dziś przykładają swą rękę

do eksmisji „Bratniej Pomocy” z

„dziedzińca kazimierowskiego”, Nie

zależnie jednak od tego, śdzie „Brat-

nia Pomoc” znajdować się będzie,

dzięki tym faktom historycznym bę-

dzie ona związana nierozerwalnie z

uniwersytetem warszawskim.
I widocznie ta właśnie  działal-

ność „,Bratniej Pomocy” potrafiła
wzbudzić zaułanie społeczeństwa,

'skoro zestrony tego społeczeństwa

|powstał cały szereg darowizn i za-

| pisów.
| Niemal wszystkie darowizny przez

jofiarodawców zapisane były na „U-

niwersytet warszawski dla Bratniej

Pomocy stud, uniw. warsz.,bo któż

|z pośród tych ofiarodawców jeszcze

|przed laty mógł przypuszczać, że na-
nastąpi przymusowa, tak niezwykła,

separacja „Bratniej Pomocy” od u-
niwersytetu, zaś „Bratnia Pomoc', ja

|ko nieposiadająca zgodnie z obowią-

jzującą wówczas ustawą © szkołach

akademickich z 1920 roku osobowo-
ści prawnej, sama bezpośrednio, nie

mogła darowizn i zapisów przyjmo-
wać.

I dlatego można być pewnym, że

„Bratnia Pomoc”, mając za sobą tak

silną tradycję, mając poparcie ogółu

polskiej młodzieży akademickiej, cie

sząc się zaufaniem i sympalją spote-

czeństwa polskiego, niezrażona trud-

nościami jej stawianemi, swą dzia-

łalność w dalszym ciągu prowadzić
będzie, choćby w siedzibie poza te-
renem uniwerstyteckim — dla dobra
narodu polskiego i Rzeczypospolitej
akademickiej, ani na chwilę nie zba-
czając z tej drogi ideowej, po której

dotychczas z wielkim pożytkiem
kroczyła.
tam się połączyła w jeden zastęp wy

1
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żałoby do niego — wybór zarządu i
sprawowanie funkcyj kontroli we-
„spół z komisją rewizyjną.

| Realizacja jednak tej koncepcji

nie mogła ujrzeć światła dziennego,

|gdyż mówi to się wtedy powszech-
nie, że ministerstwa W.R. i. O.P. za-

|mierza w niedługim już czasie na-

'rzucić wszystkim organizacjom aka:
|demickim statuty ramowe.
| Istotnie pogłoski okazały
prawdziwe.

Na wiosnę ub. roku ukazało się
rozporządzenie ministerpalne o sto-
warzyszeniach akademickich, z któ-
rem do 1 grudnia wszystkie organi-
żacje studenckie musiały „uzgodnić
swoje statuty, co w praktyce spro-
wadziło się do napisania zupełnie
nowych statutów.

Zrobiłą to w swoim czasie i „Brat
nia Pomoc'. Projekt przedstawiony
przez zarząd na nadzwyczajnem
walnem, zebraniu starał się jaknaj-

szczęśliwiej rozwiązać węzły koli-
zyj, które się wytwarzały w płasz-
czyźnie ścierania się interesów mło-

dzieży akademickiej i dążeń rozpo-
rządzenia ministerjalnego.

Gówna myśi koncepcji projektu
zawarta jest w $ 30 i 31, które przy:
taczamy poniżej, poprzedzając $ 29
dla uzyskania logicznej całości.

„ $. 29. Na czele Zarządu stoi
Prezydjum, w skład którego wchodzi
5 członków zarządu, a mianowicie:

1. Prezes.
2. V - prezes I-szy.
3. V - prezes II-gi. /
4. Sekretarz Generalny.
5. Skarbnik.

„ 8 30. Podział funkcyj w Pre-
zydjum odbywa się w sposób nastę-
pujący: po obliczeniu ików gło-
sowania systemem d'Hondla х о-
trzymanych w ten sposób ilorazów

się

 

Zmiana przepisów o
stowarzyszeniach aka-

demickich.
Zostało ogłoszone i weszło w ży-

cie rozporządzenie ministra oświaty,
zmieniające niektóre przepisy o sto-
warzyszeniach akademickich. Wed-
ług tego rozporządzenia stowarzy-
szenie, które nie uzyskaio zatwier-
dzenia statutu, nie ma prawa dzia-
łąć na terenie akademickim, ani u-
żywać nazwy, mogącej wywołać
przekonanie о jego akademickim
charakterze. Minister oświaty może
zezwolić na założenie staworzysze-
nią na zasadach odmiennych od obo-
wiązujących przepisów, zatwierdza-
jąc statut i ustalając sposob sprawo-
wania nadzoru i opieki nad stowa-
rzyszeniami.

Wybory do władz stowarzyszenia
akademickiego opierają się na zasa-
dach tajności oraz bezpošredniošci i
odbywają się w terminach  ustalo-
nych przez rektora w miesiącu lu-
tym i marcu każdego roku. Do udzia
tu w sprawowaniu opieki nad stowa-
rzyszeniami akademickiemi i do
wspópracy z władzami szkół w tym
zakresie minister oświaty dopusz-
czać może instytucje społeczne, dzia
łające na polu pomocy młodzieży a-
kademickiej. Okres sprawozdawczy
stowarzyszeń akademickich odpo-
wiada okresowi roku kalendarzowe-
go. Na podstawie tych sprawozdań
rektor przedstawia ministrowi oświa
ty w terminie do 1 kwietnia spra-
wozdanie z działalności stowarzy-
szeń akademickich na terenie całej

| szkoły.

4.EDPUAI

RADY KARNAWAŁOWE
Jeśli chcesz zabawić się wesoło,

choć raz w karnawale;
jeśli chcesz zapomnieć o kryzy-

sie i innych troskach;
jeśli chcesz mieć zapas przejem-

nych wrażeń na okrągły cały rok;
jeśli chcesz przypatrzeć się rewji

najwybitniejszych toalet;
jeśli chcesz wytańczyć się przy

dźwiękach doborowych orkiestr;
jeśli chcesz zobaczyć jak wyglą-

da gwóźdź karnawału wileńskiego;
jeśli chcesz dopomóc niezamoż-

nym. akademikom,
to przyjdź na Bal Ogólno - Aka-

demicki, który odbędzie się w naj-
bliższą sobotę t. į. 10 lutego w salo-
nach Hotelu Georges'a. Początek
o godz. 22. Wstęp zł. 44 "Akade-
mickie 2.50.

 

— Chór akademicki. Próba chó-
ru odbędzie się dziś o $. B-ej w Ogni-
sku akadmickiem. 

. Szopka akademicra.
; „Banda artystyczna” jest już w

toku przygotowań do nowej szopki

akademickiej. Tegoroczna szopka

zapowiada się niezwykle interesują-

co, gdyż oparta ona jest na całkowi-
cie nowych wzorach i oryginalnych

pomysłach, z których widzowie za:
pewne do łez będą się śmiać, Szop-

„iiI IISRINKOSLIST ka składa się z dwóch części — o-

REFORMA BRATNIAKA.
| sólnej i akademickiej, z których każ-
da tworzy zamkniętą w sobie całość.

Ciekawym tematem są Legaciszki,

około których krążą dziesiątki le-

gend, a których całej prawdy będzie

się można dowiedzieć dopiero w
'Szopce. O naszem kochanem Wilen-
ku roli jego czcigodnych Ojcach rów-
nież jest coś niecoś powiedziane a
wszystko przyprawione A
„dowcipem i młodzieńczą werwą. Na

| ciekawe to widowisko oczekujemy. z
| niecierpliwością.
i

 

Čzytajcie į prenunerujtie)
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

„ustrarja Polska”.
do nabycia we wszystkich kioskach.

SOGERPREEZZYTDARONZAZEPWIKIRAERCOSTPOWECIE,

uszeregowuje się kolejno pięć naj-
większych liczb t. j. tyle, ile jest
funkcyj do podziału w Prezydjum,
przyczem każdej liczbie w tym sze-
regu równorzędne co do kolejności
miejsca na liście członków Prezyd-
jum ustalonej w $ 29 niniejszego sta-
tutu.

„ $ 31. W. razie ustąpienia które-
gokolwiek zczjgtków Prezydjum w
toku kadencj» zarządu na jego miej-
sce wchodzi kolejno członek Zarzą-
du wybrany z tej listy, co i ustępu-
jący członek Prezydjum, przyczem
na opróżnione w ten sposób miejsce
w Zarządzie, wchodzi kolejno kan-
dydat z tej samej listy”,

Jest to więc, jak widzimy, próba
zastosowania t. zw. podwójnego sy-
stemu d'Hondt'a.

Jakie będą wyniki tej koncepcji
w życiu pokaże mam  najbliźsza
przyszłość, N. G

— 
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Łyżwiarstwo jest bodaj jedną z
najstarszych gałęzi sportowych. Na
łyżwach jeżdżono dobrych kilka wie
ków przed wynalezieniem zdawało-

się tak prostej w swojej kon-
strukcji narty drewnianej (są z ema-

Sport łyżwiarski był w swoim
czasie miłą rozrywką wykwitnego
towarzystwa Książąt i Wabiów.

Z biegiem czasu łyżwiarstwo za-
częło stawać się sportóm  popular-

nem przedostając się dó szerszych|
mas społeczeństwa.

Na łyżwach zaczęły ślizgać się
już nie wybranicy losu, ale ci

wszyscy, którzy, dbając o swoje
zdrowie codziennie przyznaczali cho
ciaż parę godzin by na wylanym pla-
cu uczyć się pięknych figur łyżwiar-
skich.

Dziś sport łyżwiarski jest mało

podobny do łyżwiarstwa chociażby z

czasów przedwojennych, ale mniej-
sze o te różnice. Przyjdźmy lepiej do
teraźniejszości, a w pierwszym rzę-

dzie do Wilna.
W Polsce łyzwiarstwo stoi na ni*

skim poziomie. Czasy osiągane przez
naszych panazenistów różnią się
znacznie od wyników mistrzów świa
ta. Jeżeli zaś chodzi o Wilno, to

znajduje się ono na szarym dalekim
końcu. Z przyczyn bliżej nie wiado-
mych Wilno, w którem są świetne
warunki techniczne, nie może posz:
OB się wynikami aktywnej pracy
wiarzy.
Stan taki jaki jest obecnie dłu-

żej trwać nie może. Łyżwiarze nasi

powinni wziąć się do planowej pra-
cy, a wyniki tej pracy będą niewąt-
pliwie wszystkim wiadome.

Może źle jest, że Wilno posiada
dokładnie mówiąc jedną tylko orga-
nizację łyżwiarską, a mianowicie:

Wil, Tow. Łyżwiarskie Panowie z

jmiędzy Ogniskiem, a mistrzem sto-

m

ufanie, to nie będziemy mieli žad-
nych obaw co da przyszłości łyż-
wiarstwa wileńskiego.

Pisząc o łyżwiarzach wileńskich,
wspomnieć należy koniecznie o piek
nej działalności WiLT. Wioslarskiego

             

Ogromnym zainteresowaniem cie-
,szył się rewanżowy mecz hokejowy

icy — Warszawianką.
Zainteresowanie meczem było tem

większe, że w pierwszym dniu nie-
spodziewanie wygrała zespołowo
ładnie grająca Warszawianka. }

Obie drużyny wystąpiły w tych
samych składach, jakie ustalonoi
przy pierwszym spotkaniu a więc)
goście z Wernerem, Sznejdrem i Mi-|
chalskim na czele, Ognisko zaś z
braćmi Godlewskimi, Wiro-Kiro, So-
kołowskim i Okułowiczem.

Pierwsze już minuty przynoszą
nam zapowiedź żywej 1 ciekawej
$ry, a pomijając nawet to, że cała
tercja mija bezbramkowo. jednak
zdobycie bramki przez wilnian zale-
żało jedynie od kwestji czasu.

Publiczność, która śledziła z du-
żem zainteresowaniem przebieg śry,
z niecierpliwością oczekiwała na
rozpoczęcie drugiej tercji, w której
pokładano główne nadzieje.

Istotnie też Godlewski II solowym
przebojem i celnym strzałem u-
mieszcza krążek w twierdzy Sznej-
dera.

Speszeni tem goście pozwalają z
wimy brutalnie grającego obrońcy
Meternika wykorzystać moment   

zarządu W. T. Ł. mają dużo szcze:,

rych chęci, ale niestety sami oni po-

winni przyznać, że nie mają wyrobio-

nego zmysłu organizacyjnego, nie u-

mieją poprostu wziąć się do pracy:
by przeprowadzić chociaż jedne ja-,
kieś małe zawody, ale przeprowa-|
dzić je porządnie, starannie.

Nie będziemy tutaj wyszczegól-
niać szeregu momentów z których

składa się ogólne powodzenie zawo-
dów. Wi danym wypadku chodzi nam
o stronę propagandąwą która po-
winna być zawsze braną pod uwagę,
zwłaszcza jak niedawno widzieliśmy,

fo publiczność żywo interesuje się,
łyżwiarstwem, przychodząc tłumnie
na popisy. Trzeba więc tej publicz-

ności pokazać coś ciekawego, trze:|
ba po pierwsze szere$ nie raz może

zawiłych scen z programu zawodów
łyżwiarskich  treściwnie wytłuma-
czyć — wprost ogłosić, że ten za-
wodnik wykonywuje teraz figury;
wchodzące do programu jazdy szkol- |
nej, że drugi łyżwiarz szykuje się do
rozpoczęcia jazdy popisowej i t.d. |

Słowem musi być ruch w intere-|

sie. Więcej życia trzeba wnosić do

zawodów. Nie można organizować

imprez systemem towarzyskim. go-

spodarczym.
Formy są dawno już przez świat

„sportowy przyjęte. O formach tych
powinni więc dobrze wiedzieć rów-
nież i nasi sympatyczni łyżwiarze,
którzy powinni pamiętać, że sport
nie lubi zacofania, bo sport jest po-
niekąd wyrazem postępu.

Nie chcemy tutaj nikomu robić
przykrości Piszemy o tych, może
niektórym panom przykrych, spra-
wach dla dobra sportu.

_ Wolimy je omówić dzisiaj, by jut-
ro już nie wracać do starych grze-
chów, by nie mówić o brakach orga-
nizacyjnych.

Wileńskie Towarzystwo Łyżwiar-
skie powinno mieć szerszy rozmach.,
Trzeba mniej bawić się papierowymi
formalnostkami, a w sposób prak-
tyczny i życiowy załatwiać nieraz
skomplikowane czynności.

Celem jakgdyby Towarzystwa po,
«winna być propaganda własnych in-|
teresów, a interesami Towarzystwa
musi być dobro łyżwiarstwa wileń:,
skiego. Towarzystwo powinno liczyć
nie jednostki, ą setki członków. Prze
ciež to wstyd, żeby w Wilnie, mie-
ście sportu było kilku tylko 1 to sła-
bych łyżwiarzy. °

W. tym kierunku musi koniecznie
pójść wytężona praca. Sport łyżwiar-
ski powinien mieć nietylko sportow-
ców jeżdżących dla przyjemności i
zdrowia, ale również zawodników,
którzy przyjemność znajdować będą
nie w spacerowej jeździe, a w pięk-
nym wysiłku sportowym. który ko-
rońowany jest rozkoszą zwycięstwa.

Powinniśmy obudzić w. Wilnie
sport zawodniczy, który dawać nam
będzie rozgłos, reklamę, której bę-
dzie nam wyrabiał piękny sportowe
imię.

Akcje Towarzystwa powinne być
tak umiejętnie  pokierowane by
większość łyżwiarzy miestowarzy-
szonych poczuła interes własny w
zapisaniu się do organizacji sporto-
wej która umiałaby otoczyć właści-
wą opieką każdego członka. Otocze-
ni opieką sportową jest rzeczą na-
dzwyczaj ważną. Na opiece tej pole-

|

 йа po enie pracy sportowej,
przez opiekę w. się zaufanie, a
z chwilą gdy W, T. Ł. zdobędzie za-:

| bo większość sportowcóv

zycznego odbyły się wczoraj zawody|
bokserskie, które przyniosły ładne|

nad reprezentacyjnym _ składem
Grodna.

Zwycięstwo to zasługuje na spe-|

dającą się z najlepszych bokserów,|
wprawdzie jeszcze młodego ośrodka|
tej gałęzi sportu, Grodna.

Wyniki w poszczególnych  spot-
kaniach były następujące:

Waga musza: Atłas wygrywazį
Soksem (G) w pierwszej rundzie,
przez K. O. |

 

Kogucia: Sandler zremisował z Taszką (G) przez techn. K. O. w_Ojczyzny.
Jerzym I (G), W. następnych wa-
śgach Zyg przegrał z Jerzym Il (G).
Podkreślić należy, że Zyg został wy-,
raźnie skrzywdzony  niesprawiedli-|

która prowadzi pracę wyszkolenio-'

DZIENNIK MILEŃSKI

Działalność sportowa łyżwiarzy.
wą, mające koło stu członków.
biegiem czasu warto, żeby wioślarze
pomyśleli o aspiracjach zawodni-
czych, stając się poważnym konku:
rentem: W. T. Ł.
A teraz o ślizgawkach. Mamy w

Wilnie dwie wielkie ślizgawki i sze-

   

Ognisko K.P.W. zwyciężaWarszawiankę 6:1.
zmiany linji utoku i strzelić spr$tnie
Sokołowskiemu drugą bramkę.

Od tego momentu, ku zadowole-
niu widzów, posypały się następują-
ce goale.

Strzelono w tej tercji
bramek.

Ostatnią więc tercję rozpoczęto
pod znakiem rozpaczliwej obrony
Warszawianki i jej wysiłku zdoby-
cia przynajmniej punktu honorowe-
go, co też gościom udaje dość łatwo
gdyż z winy jednego z obrońców Mi-
chalski podjeżdża z krążkiem pod
samą bramkę Wiro-Kiry i strzela
honorową bramkę,

Z przyjemnością stwierdzić nale-
ży że Ognisko, mając tej miary za-
wodników, jakiemi są Godlewscy i
Sokołowski, dysponuje również nie-
złym źródłem rezerw. Zachwycali-
śmy się niebezpiecznemi strzałami
Bacha, wspaniałą jazdą Staniszew-
skiego itd. i

Drużyna, chcąca mieć jaką taką
przyszłość, zawsze musi dbać o swą
młodzież o swych zastępców.

Wracając do zawodów, stwier-
dzić musimy, że wypadły one bar-
dzo sympatycznie. Na boisku pano-
wał ład i porządek. Publiczności
sporo. Sędzia, p. Wasilewski, dobry.

aż sześć

Bokserzy cZaksu» zwyciężają bokserską
reprezentację Grodna 9:5.

W sali Ośrodka Wychowania Fi- wem orzeczeniem sędziego, gdyż
przez całe spotkanie miał zdecydo-
waną przewagę nad przeciwnikiem.

' zwycięstwo wileńskiemu „Zaksowi” | Kłoces wygrał z Talką, który wy-
stąpił w barwach Grodna. Zwycię-
stwo Kłocesa jest godne uwagi, gdyż
Talko jest dobrym bokserem, a je-

| cjalne podkreślenie, gdyż Wilno wy- |$o technika i odporność są dobrze, i :
 stąpiło w składzie klubowym, zaś |znane, Guszański wygrał z Rubinem Prawie z zasady istotną przyczyną u-
przeciwnik był reprezentacją, skła- |(G). Guszański zasilając młodą sek: | padku Towarzystw czy klubów.

cję Żaksu porzucił ostatecznie sze-
regi bokserów Makabi.
W skutek niestawienia się Cweja,

Perelsztejn (G) wygrywa spotkanie
walkowerem.

Pilnik, znajdujący się w dobrej for-
mie i będący okrasą zawodów, ©4-
nosi zdecydowane zwycięstwo nad

pierwszej rundzie. ч
Sędziował w ringu p. Kliocz-

kowski. Publiczności sporo.

Z boksem wileńskim jest coraz gorzej.
Alarmujący poniekąd tytuł nie

powinien nikogo jednak przerazić,
powinna

była już dawno przyzwyczaić się do
tego, że sytuacja wytworzona wpię-
ściarstwie wileńskim działa w spo-
sób wprost katastrofalny, niszcząc
doszczętnie dotychczasowy dorobek
pięściarski Wilna.

Sytuacja jest rzeczywiście kry-
tyczna Organizatorzy boksu mogą w
danym wypadku pogodzić się losem
pływaków, którzy mimo szczerych
chęci nie mogą przezwyciężyć sze-
reg piętrzących się przeszkód.

Najpoważniejszą przeszkodą w.
chwili obecnej jest brak ringu. Miej-|
ski Komitet W. F. postanowił po
rozpatrzeniu sprawy bokserskiej
przyjść z pomocą i nabyć nowy ring,
asygnując 2 tysiące zł. Okazało się
jednak, że nowy ring kosztuje grubo
więcej bo aż 2700 zł. i

Nolens - volens musiano zrezy-;
śgnować chwilowo z nabycia nowego.
ringu oddając do reperecja ring sta-

„ry, który nie przedstawią dzisiaj pra-
wie żadnej wartości inwentarzowej.

Zanim ring zostanie zreperowa-
ny, to tymczasem upłynie jeszcze kil-
ka tygodni i tak zbliży się wiosna,
nadejdą mistrzostwa indywidualne
Polski, a wilniani będą nieprzygo- |
towani. |

Drugą poważną przeszkodą sto-|
jącą na drodze propagandy boksu|
|jest brak odpowiedniej sali. Ośrodek|
jjest salą małą, a tem saniem deficy-|

tową. Kina chcą oczywiście na kok-
serach zarabiać, ściągając za wyna-
jęcie sali słone sumy.

Trzecim czynnikiem wreszcie sto
sunek Wilna do innych miast Polski,

Żadna reprezentacja nie chce do
nas przyjechać taniej jak 500 zł.
Do tej sumy dodać jeszcze trzeba wy
najęcie sali reklamę meczu i drobne
nieprzewidziane wydatki, Słowem
bez 800 zł. nie można wyślić o zor:
ganizowaniu spotkania bokserskiego.

Osiemset złotych trzeba rozbić
na bilety, które nie mogą być droż-
|sze od 50 gr. i 1 zł, bo w przeciw-
nym razie nikt nie przyjedzie.

Iluż więc trzeba sprzedaś biletów
by móc związać koniec z końcem.

Dotychczas do wszystkich zawo-
dów organizatorzy dokładali z wła-
nej kieszeni.

Musiała jednak kiedyś wyczer-
pać się ofiarna kieszeń.

Nastąpił kryzys i boks wileński
chybi się ku coraz większemu upad-
kowi.

Pięściarze przestają trenować.
Tracą zaułanie, przestają być bokse-
rami. Wojtkiewicz wyjechał na
Śląsk, Pilnik zajął się pracą zawodo-
wą, przekreślając jakgdyby swoje
wielkie zdolności sportowe.

Słowem z boksem wileńskim jest
bardzo źle, a najgorsze, że i poradzić ;
nic już nie można.

Może jednak kiądyś odwróci się
karta. Przecież mówią, że fortuna
kołem się toczy.

Uigi kolejowe na uroczystości «Swięta
Zimy».

Dyrekcja Okręgowa K P. w Wil- powrotem, po ostemplowaniu jej da- stwierdza, że tworzyło ono sobie
nie komunikuje, że osobom, biorą-|townikiem i wpisaniu numeru wyda- formy własne bardzo wytrwale, że
cym udział w uroczystościach „Świę-|nego biletu. Na biletach, poza nazwą do form swoistych doszło. i ta forma,
ta Zimy”, które mają się odbyć w|stacji przeznaczenia (Zakopane) win- odrębna i własna. ze swej strony za-
Zakopanem w czasie od 8 — 12 b.ino być dopisane „i z powrotem”.
m., zostały przyznane ulgi przejazdo- Przejazd do Zakopanego musi być wszystkie warunki do rozwoju i

w| rozpoczęty w dniu datowania biletu „trwania tak długiego,
pociągow osobo-|zaś przejazd powrotny musi być będzie życie narodu, kiėrego czę-

a i pośpiesznych. Według opłat| ukończony nie później jak dnia 14 lu- ściową emanacją i Sokolstwo się

we do Zakopanego i z powrotem,
dowolnej klasie

tabeli „D'”, instrukcji H. LL Ulgi bę-
dą stosowane w czasie od 2—14 lu-
tego włącznie na podstawie imien-
nych kart uczestnictwa wydanych
przez Polski Związek Narciarski w
Krakowie i zaopatrzonych w  pie-
częć, podpis wystawcy i osoby ko-|
rzystającej z ulgi, kolejną Numeację.
oraz suchy stempel Dyrekcji Okr.
Kolei Państw. w Krakowie
kupnie biletu kartę należy wziąć z

tego, do godziny 24. Przerwy w po-
dróży nie są dopuszczalne. Przed roz
poczęciem podróży powrotnej bilet
ul$owy, wraz ż kartą uczestnictwa,
musi być ostemplowany w kasie bi-'
letowej w Zakopanem. Bilet i karta
nieostemplowane nie upoważniają
do przejazdu i podróżni którzy nie
dopełnią tych formalności, będą uwa

Przy żani jako jadący bez ważnego biletu.|

Z reg małych. Tymczasem niby wy-
starcza. Trzeba jednak pomyśleć o
instruktorach, o stronie technicznej
przeprowadzania nauki jazdy na lyž-'
wach. |
| ! Piękną myślą było zorganizowa-
|nie kursu instruktorskiego dla mło-|

 

| Mistrzostwa narciarskie
! RABKA. (Pat). W) sobotę w dru-

"gim dniu międzynarodowych akade- |

; mickich mistrzostw narciarskich od-

| byi się w Rabce bieg otwarty i do
kombinacji na dystansie 16 klm. oraz

bieg pań na 8 klm.

W biegu

miejsce zajął
otwartym pierwsze

Wojna (AZS-gdański)

PRAGA. (Pat). W niedzielę Po-
lacy odnieśli nowy triumf, uzysku- |
jąc mistrzostwo Czechosłowacji w |
skokach narciarskich przez Stani-

z życ

Sokolstwo polskie, okrzepnąwszy
po latach wielkiej wojny, która je
bardzo osłabiła, staje się z każdym
rokiem coraz poważniejszym czynni-
kiem w życiu naszego społeczeń: |
stwa, zarówno przez rosnącą stale
liczbę gniazd, jakiprzez wewnę: |
trzną konsolidację organizacji.

Dlatego należy dążyć do poznania
Sokolstwa, przedewszystkiem w je-
go treści wewnętrznej. [o ma na ce-
1u i artykuł niniejszy,
Aby rozwinąć nasz temat, musimy

ustalić niektóre pojęcia ogólne. Do
tych należy przedewszystkiem to, że
człowiek o tyle ma wartość, o ile

| służy idei i taką wartość reprezentu-
je, jaką ideę wyznaje. To samo obo-
'wiązuje i organizację. Brak idei jest

 
Ideę łączą i nawet za jedno mają—

|z uczuciami, szczególniej z miło-
ścią lub nienawiścią; jest to błąd
(szkodliwy. Idea jest czystą myślą i,
| mówiąc o idei, nie należy unosić się
| uczuciami. Sama mowa pouczą nas O
tem. Co innego jest Idea Ojczyzny,
Miłość do Ojczyzny i Idea miłości do

Ideę Ojczyzny od biedy
może każdy pojąć, ale mimo to Oj-
'czyzny nie pokocha. Kochając kraj,
można wcale nie zastanawiać się nad
ideą miłości do Ojczyzny; samo u-
czucie wystarcza, ZOŻROWANA
mogłoby je raczej osłabić, natomiast,
można bardzo głęboko i szeroko ro
zumować o idei miłości do Ojczyzny
i nie kochać jej najzupełniej. Spląta-
nie idei z uczciwością jest szkodliwe,
bo nie pozwala poznać należycie, ro-
zumowo uzasadnionego i rozwinięte-
go działania, jakie z idei wypływa, a
brak poznania tych podstawowych
spraw robi życie w organizacji płyt-
kiem i bezsensownem. To nie zna
czy, aby uczuciowe pierwiastki mia-
ły być usunięte. Są one jedynym mo-
torem działania; gdzie zanikają, tam
zanika życie wogóle; ale uczucia mu-
|szą przyjść i porwać do działania, nie
|OSE od jasnej, świadomej myśli,
określającej cele i sposób działania,

Idee nieraz potężnie wpływają na
Iludzi, ale ludzie tworzą idee. Mali lu-
dzie nie stworzą idei wieikiej. Jaki;
człowiek, taka idea. Jaką ideę czło-
wiek przyjmie takim się stanie. —
„Dla Sokolstwa rzeczą znamienną jest
fakt, że powołał je do życia duch
Polski kresowej (Lwów) z jednej stro
ny, i duch nieustępliwej (mimo klę-
ski 1863 roku) walki o wolność naro-
du — z drugiej.

| To sprawiło, że Sokolstwo stało
się organizacją żarówno obywatel-
|ską, jak i rycersko-wojskową.

Pierwiastek obywatelski ma szcze
gólne znaczenie, ponieważ wojsko

| bez niego staje się żołdactwem, czyn

 

nikiem uciemiężenia własnego kra:
ku. Samo poczucie obywatelskie bez
siły wojskowej daje słabość; w pań-
stwach wojskowo silnych bez poczu-
cia obywatelskiego, wytwarza się
tyrania. i

Idea wymaga form odpowiednich
dla siebie; w formie cudzej, obcej —
jidea się wypacza. Historja Sokolstwa 
świadcza, że Sokolstwo ma w sobie

jak długiem

„stalo.
|, Duch kresowy Sokoła sprawia, że
„wszystkie pospolicie przyjmowane
'określenia i nazwy form Sokolstwa
są w istocie zawodne. .

I Sokėl nie jest 1) organizacją spor-
"tową, choč daje podstawę do racjo-
'nalnego sportu, co stwierdził już o-
„ siągniętymi rekordami; :

i nie jest także 2) wojskiem, choć
wyrobienie fizyczne, przyzwyczaje-

 

o

Polacy mistrzami Czechssłowacji.

 

posiada trzy zasady:

dzieży szkolnej. Kursów takich po-
winno być jaknajwięcej, a z każdym!
miesiącem poziom łyżwiarsta będzie
wzrastał. Warto, żeby Wilno posta-
rało się w przyszłości o stałego, za-
miejscowego, z pewnym autorytetem
trenera.

121,1.

W biegu do kombinacji pierw-!
szym był  Jugesłowianin

Liuban — 1:24,58,

WĄ biegu pań zwycięstwo- odniosła
wileń-'Ławrynowiczówna (Ognisko

skie) — 44 m. 26 sek.

sława Marusarza. Wicemistrzostwo;
Czechosłowacji uzyskał drugi Po-
lak Luszczek i wreszcie trzecie miej-
sce zajął Marusarz Andrzej. |

POLSKIEGO.

nie do karności, wyszkolenie w pew-
nych kierunkach i wyrobienie oby:
watelskie — czyni Sokołów dosko-
nałym materjałem dla wojska naro-|
dowego;

i nie jest również 3) organizacją
polityczną, choć łącząc wielką ilość|
ludzi, zdecydowanie skierowanych'
przeciw  wszelkiemu rozkładowi!
społecznemu, wszelkiemu  defetyz-|
mowi i bolszewizmowi, wszelkiemu ›
ateizmowi — stanowi olbrzymią siłę
polityczną całego narodu, — będąc
dla narodu, jak gdyby balastem na
dnie statku, utrzymującym go w rów-
nowadze;

i nie jest 4) bractwem, choć w
Sokole wszyscy są Sokołami i brać
mi, druhami, przyjaciółmi;

i nie jest nawet tylko 5) jedną ja-
kąś szkołą gimnastyki choć gimna-
styka jest podstawą, na której się on
opiera, i jednym z widzialnych ce-
lów, do którego Sokolstwo dąży. Ale
nie każdy gimnastyk jest Sokołem, a
wszystkie kierunki gimnastyczne
mają prawo obywatelstwa w Sokol-
stwie.

Sokolstwo w najgłębszem ujęciu
jego celów — jest nowoczesną ry:
cerską organizacją, rycerskim Zako-
nem.

Jak wszelki Zakon, Sokolstwo

1) posiada własną ideę. Polega
ona na dążności do podniesienia
dzielności fizycznej społeczeństwa
polskiego. wyrobienia w niem karno-
Ści, spójni i ofiarności, wreszcie od-
powiedzialności za swoje czyny, po-
czucia obowiązku wobec Państwa,
zdolności do obrony granic i całości
Rzeczypospolitej;

2) stosuje dobór ludzi, Polaków i
Polek, o czci nieposzlakowanej w za
sadzie chrześcijan;

3) stworzyło organizację opartą
na uznawaniu — wbrew dzisiejszym
socjalistycznym tendencjom — spo-
łecznej hierarchji (czyli karności)
oraz odpowiedzialności osobistej za
siebie i za organizację (wolności).

W. tej organizacji rycerskiej rów-
noważą się dwa czynniki. 1) wycho-
wanie fizyczne i 2) obywatelskość. |
W przeciwieństwie do  dzisiej-,

szych dążeń anarchistycznych, So-
kół stawia hasła jednoczące: Mens
sana iń. corpore sano, iprzez to
stwierdza swoją żywotność.

Doniosłość wychowania fizyczne
$0 polega głównie na tem, że poza
osiągnięciem wartości fizycznych,
rozwija ono panowanie nad sobą,
które jest źródłem karności; na bu-
dzeniu przedsiębiorczości pewności

siebie i umiejętności rozkazywania
innym i kierowania innymi, co jest

złączone z nauczaniem się słuchania

innych,

Dlatego w starożytnej Grecji, sie-
dlisku aryjskiej kultury europejskiej,
narodową szkołą były gimnazjony,
to znaczy zakłady wychowania fi-
zycznego; w tejże Grecji oddawać
się ćwiczeniom fizycznym, t. j. gimna
stykować się, mogli tylko ludzie wol-
ni; niewolników za uprawianie ćwi
czeń karano śmiercią; diatego i za-
borcy w Polsce przeciwdziałali roz-
wojowi gimnastyki jak w Austrii i
Prusach, które chciały mieć do czy-
nienia z pokoleniami, podupadłemi
fizycznie i duchowo; dla tego Szwe-
cja odrodziła się dzięki Lingowi; dla
tego i Sokół przed 67 laty rozpoczął
swą pracę, aby rycerskiemu narodo-
wi wrócić jego tęgość fizyczną i jego
odporność moralną.

Obywatelskość Sokoła jest zawar
ta w jego celach które we wszyst-
kich punktach sprowadzają się do
służby Ojczyźnie. Siła kraju jest
hasłem naszem. W szczególności zaś
Sokół dąży do spełnienia swych oby-
watelskich zadań wobec kraju przez
trzy możliwości:

 

w Rabce. |

Musicz- |
i POLSKIE TABLETKI
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'jednemi i temi samemi

Miejmy więc nadzieję 'że każde
jutro prowadzić nas będzie ku lep-
szej przyszłości.

Jarwan.
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O IDEI, FORMACH I ZASADACH ŻYWOTNYCH SOKOLSTWA

fizycznej i duchowej całego społe-
czeństwa, co potęguje zdolność do
czynnej obrony niepodległości naro-
dowego państwa polskiego;

2) przez współdziałanie w zunifi
kowaniu wszystkich dawnych zabo-
rów i dzielnic, za pomocą swej orga-
nizacji, która obejmuje wszystkie
polskie ziemie, oraz całą emigrację,
głównie amerykańską i francuską;
wszystkie warstwy społeczne,
wszystkie zawody, bez różnicy płci i
wieku, a wszystkich poddaje na ca-
łym obszarze Polski tym samym
ideałom i przepisom organizacyjnym
(choć nie tym samym ćwiczeniom)—
urabiając z ludzi różnych i często się
nierozumiejących — braci, członków
jednej wspólnej całości, Sokolstwa i
Polski;

3) przez osłabienie  larć partyj-
nych i waśni między warstwami spo-

łecznemi wobec tego, że Sokół nie
uprawia praktycznej polityki, ап
własnej, ani jakiejkolwiek  partji
pragnąc w swoich szeregach miec
wszystkich, byle Polaków, byle na-
rodowemu państwu polskiemu chcą-
cych służyć. To umożliwienie wszyst
kim Polakom zetknięcia się, porozu-
mienia się i poznania na gruncie bra-
terskiej organizacji, jest zaiste
możnością osłabienia tej waśni we-
wnętrznej, na którą wróg zewnę-
trzny czeka jako na jedynego, sku-
tecznego sojusznika.

Te trzy możliwości są wyrazem
ładu, jaki wprowadza Sokolstwo do
życia narodu. Ład może być formal-
ny, prawny, policyjnie narzucony
narodowi, który przeciw niemu się
zbuntuje, i jest ład twórczy, wypły-
wający organicznie łączący w imię
idei, osiągający cel przez przyjęcie
karności w służbie idei i przez usta-
lenie jawnej hierarchii.

Ten ład twórczy nietylko jedno-
czy Sokolstwo i daje mu siłę, ale
przez łączenie w jednym ideowym
organizmie ludzi wszystkich warstw,
przyśpiesza dojrzewanie całego na-
rodu, co w uobywatelnionem spo-
łeczeństwie się przejawia.

Skupienia ludzkie łączą się albo
mechanicznie niejako, warstwami
poziomemi jakgdyby, klasami spo-
łecznemi połączonemi materjalnie tyl
"ko interesami ekonomicznemi albo

politycznemi,nemi,  kulturalnemi,
dla ludzi

wszystkich warstw; jest to wówczas
zjednoczenie niejako pionowe, dają-
ce moc przetrwania klęsk i tworzące
właśnie wyborowe szeregi narodo-
we. Sokolstwo przez swą organiza-
cję, niewątpliwie, ten proces upara-
dawiania ogółu potężnie przyśpiesza.

Rozbiór nasz doprowadza do jed-
nego pewnika, że zarówno w idei,
jak i w zasadniczych formach swoich
— Sokolstwo nasze nie jest ugrupo-
waniem cząstkowem, partyjnem, ale
powszechnem, ogólno-narodowemi
dlatego, Sokolstwo nie może służyć
jakiejbądź jednej cząstce narodu,
jednej dzielnicy jednej warstwie
czy partji politycznej, ale musi obej-
mować całość, musi mieć na oku do-
bro powszechne, w zasadniczem u-
jęciu tego pojęcia. :

/

+ 1 4. s
To powinno dać poiskiemu So-

kolstwu tę siłę moralną, *ę powagę i

pewność, jaka jest potrzebna do od-
rodzenia naszego społeczeństwa, Ale
odrodzi się kraj, gdy duchowo odro-
dzą się obywatele. Sokolstwo zaś
będzie czynnikiem tem bardziej do-
broczynnym, im więcej jego człon-
ków przejmie się myślą, że nowy
typ życia jest konieczny, i że jest
możliwy wówczas, gdy Sokolstwo
zdobędzie się na potężny poryw u-
czuciowy, bez którego będzie tylko
weżśetacja organizacyjna. 2

Trzeba wierzyć, že chwila ta jest
niedaleka. 1) przez podnoszenie dzielności  

*
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"JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno i mglisto z roz-

pogodzeniem w ciągu dnia. W: dziel-

nicach południowych umiarkowane,

pozatem lekkie mrozy. Słabe ma

wybrzerzach umiarkowane wiatry z

kierunków zachodnich.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P, — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego

Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-

ska; Sokołowskiego — ul. lyzenhau- |

zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela |
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz
Śnipiszek. |

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. |

KRONIKA.
— Kalendarzyk podatkowy: W

miesiącu lutym płatne są następują-

ce podatki: в

1) Do 15 lutego zaliczka miesięcz:

na na podatek przemysłowy w wy-

sokości przypadającej od obrotu o-|

siągniętego w styczniu 1934 przez

przedsiębiorstwa handlowe I i ll ka-

tegorji oraz przedsiębiorstwa prze”

mysłowe od I do V kat., prowadzące

prawidłowe księgi handlowe oraz

przez przedsiębiorstwa  sprawoz”

dawcze. :

2) Do 15 lutego platna jest zalicz-

ka miesięcznia na podatek dochodo-

wy od zysków osiąghiętych w stycz-;

|niu 1934 przez notarjuszy i pisarzy szym czasie wyda nowe legitymacje

hipotecznych i komorników.

3) Do końca bieżącego miesiąca

DZIENNIE

й SPRAWY ŽYDOWSKIE.

— Likwidacja zatargu w gminie

dowaniem zatargu w gminie žydow-

skiej, trwającego od: dłuższego czasu

z nauczycielami szkół powszech-

nych, przedstawiciele  nauczyciel-

i szym. Oświadczenie to zadowoliło
delegację nauczycieli i w związku z

tem należy sądzić, że długotrwały

ten zatarg, o ile nie zajdą jakieś
komplikacje, zostanie już całkowicie
zlikwidowany.

RÓŻNE.
— Legitymacje ubezpieczeniowe.

Ubezpieczalnia społeczna w najbliż- 
zawieraćubezpieczeniowe, które

ubez-"będą stwierdzenie z zakresu
+ { 2

WIAT e Rokk „płatna jest IV rata kwartalna pań-|pieczenia oraz specjalne rubryki do-

leń po UL zypadającą | SIWOwego podatku odnieruchomo- tyczące praw emerytalnych. Adno-

enńskiej. związku z przypadającą s; wraz z dodatkiem kryzysowym. tacje nabytych praw do emerytury
w roku bieżącym XII rocznicą obio-|
ru i koronacji Ojca św. Piusa*XI or:|

4) Do końca lutego płatna jest

pierwsza kwartalna rata podatku
odbywać się będzie corocznie. Wy-
miana legitymacyj dokonywana bę-

ganizacje Akcji katolickiej archidie- | państwowego od lokali oraz od pla- dzie tylko w tych wypedkach, jeżeli

cezji wileńskiej już teraz czynią przy
gotowania do uroczystego obchodu
rocznicy papieskiej.

Zarządy Parafjalne Akcji kato-'
lickiej organizują w każdej parafji
Archidiecezji uroczyste akademje,
w których wezmą udział wszystkie|
organizacje katolickie.

Myślą przewodnią uroczystości|
ma być podkreślenie i utrwalenie w|
umysłach wiernych znaczenia  hie-
rachji Kościoła Katolickiego w ży-|
ciu społecznem. |

—Uroczystości kościelne. Jak
już podawaliśmy, w dniu 6 b. m.
przypada rocznica wyboru Papieża
Piusa XI. W związku z tem tego
dnia w kościele św. Jana o godz.
wpół do 10-ej J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita Romuald Jałbrzykowski
odprawi uroczystą Mszę św. ponty-
fikalną. Pienia religijne wykona chór

nego.
Na nabożeństwo proszone są ©

przybycie wszystkie organizacje ka-
tolickie, młodzież szkolna i wszyscy

wierni.
— Imieniny Arcypasterza. Dnia

7 lutego r. b., w dzień św. Romu-
alda, patrona J. E. ks. Prcybi-
skupa—Metropolity R. Jałbrzykow-

skiego, bawiący w Wilnie J. E. ks

Biskup-Sufragan Kubicki odprawi o

godz. 9 m. 30 nabożeństwo pontyfi-

kalne, zaś pienia religijne wykona

chór alumnów seminarjum wileń

skiego.
Uprasza się wszystkie organiza-

cje, a szczególnie katolickie, o wzię
cie gremjalnego udziału w modłach.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Roboty ziemne na Antokolu.
W ubiegłym tygodniu zakres robót
ziemnych, prowadzonych na Anto-
kolu został dość znacznie rozszerzo-
ny. Ilość zatrudnionych na tych ro-
botach bezrobotnych zwiększona
została o kilkadziesiąt osób.

SPRAWY PODATKOWE.
— Podwyżka stawek podatku

lokalowego. Jak już w swoim czasie
donosiliśmy, władze skarbowe po
przyjęciu od magistratu wymiaru
podatku lokalowego przystąpiły do
sprawdzania wysokości wymierza-
nego podatku od lokali. W związku
z powyższem dowiadujemy się, że
podatek ten na rok 1934 został w
niektórych wypadkach podwyższo-
ny. Dotyczy to mieszkań. które zda-
niem władz skarbowych pełnych

ców niezabudowanych. :

Ponadto platne są podatki zaleg-

łe i rozłożone na raty z terminem w

lutym, jak również podatki, na które |

otrzymano nakazy płatnicze z ter-

minem przypadającym w tymże mie-

siącu.

Wreszcie w dniu dzisiejszym mi-

ja termin opłacenia podatku od

energji elektrycznej pobranego przez

sprzedawcę energji w czasie od 15
do 31 stycznia.

SPRAWY KOLEJOWE.

— Znižki dla urzędników pań-

stwowych- Wszystkie dyrekcje 0-

kręgowe Kolei Państwowych otrzy-

mały instrukcję w sprawie zniżek

kolejowych @а urzędników pań-

stwowych i ich rodzin, wyjaśniającą,

iż wobec nieustalenia jeszcze stałe:

go wzoru legitymacyj, uprawniają

cych kontraktowych i prowizorycz-

nych pracowników państwowych o-

raz żony pracowników państwo-

wych do korzystania z ulg przejazdo-

wych, należy wydać właściwe za-

nelowi że wyżej wymienieni pra-

cownicy i żony pracowników pań-

stwowych mają prawo do nabywania

zniżek przejazdowych na podstawie

nej przez urząd państwowy, upraw-

niony do wydawania legitymacyj

urzędniczych. Zarządzenie to jest

ważne aż do odwołania.
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Zebranie zarządu Zw. Pie-

karzy. W sobotę w lokalu Centrali

Chrześcijańskich Związków Zawodo-

wych przy ul. Metropolitalnej 1 od-

było się posiedzenie zarządu związku

robotników piekarskich. Omawiano

na niem między innemi sprawę dni

wychodnich, o której pisaliśmy we

wczorajszym numerze naszego pi-

sma. Zebrani stwierdzili przede:
wszystkiem, że stanowisko 50 za*

kładów piekarskich, które nie za
trudnią bezrobotnych; podczas

tych dni, jest trudne do zrozumienia

Związek postanowił poczynić
wszelkie kroki, by zmusić opornych

właścicieli do zatrudniania bezrobot-

nych. W) tym celu specjalne dele-

gacje będą interwenjowały u odnoś-

nych władz.
ZABAWY.

— Szopka bezrobotnych. Ode-

graną zostanie poraz trzeci z rzędu

w sali Stronnictwa Narodowego ul.

Orzeszkowej 11 we wtorek dnia 6 stawek dotychczas nie płaciły. bm. o godz. 8.

rządzenia zainteresowanemu perso-

tymczasowej legitymacji, wystawio:|

| ubezpieczony pracownik umysłowy
przejdzie na ubezpieczenie robotni-

| cze lub odwrotnie.

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulaoka. — Dziś

|o godz, 8-ej wiecz. po cenach propagando-
(wych, współczesna komedja angielska „Ko-
| bieta i szmaragd”.

Jutro, we wtorek „Pan z towarzystwa”.

W przygotowaniu „Pieniądz to nie

wszystko”.

Teatr Muzyczny  „Lutnia',

„Nitouche“,
— Teatr Objazdowy — gra w dalszym

ciągu A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny”

dziś 5.1] w Słonimie, jutro 6.11 w Lidzie.

Dziś

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 5 lutego.

1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Serenady
(płyty). 11.57: Czas. 1205: Muzyka popular-
na (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.35: Bach-
Sonata skrzypcowa (płyty). 15.15: Pogadan-
ka łowiecka. 15.40: Koncert dla młodzieży
(płyty). 16.20: Recital śpiewaczy. 16.40: Fran
cuski. 16.55: Wiesołe piosenki (płyty). 17.10:
Koncert. 18.00: Odczyt. 18.20: Aud; żołnier-
ska. 19.15. Odc. pow. 19.25: Odczyt aktual- 

„ |ny. 19.40: Kom. sport. 20.05: Opera „Marta”
Victowa z udziałem Ady Sari. 21.00: „Od

, anhellizmu do mocarności” felj. 23,00; Kom.
meteor, 23,05: Muzyka taneczna.

| Medjolańska „La Scala w Polsce.
! Za kilkanaście dni Polskie Radjo roz-
pocznie cykl transmisyj szeregu audycyj
operowych ze „Scali”* medjolańskiej. Wia-
domość ta wzbudziła olbrzymie zaintereso-
wanie wśród radjosłuckaczy, ktorzy zyska-
ją w ten sposób możność słyszenia naj-
wspanialszej opery w świecie. ;

Teatr La Scala w Medjolanie jest
szczytem marzeń każdego śpiewaka i naj-
lepszą drogą do karjery. Na świetność La
Scali i jej wszchświatową sławę składa

się szereg czynników.  Widowiska, dzięki

drobiazgowemu przygotowaniu i środkom

finansowym, postawione są na poziomie ar-

tystycznym, nieosiągalnym dla innych *te-

atrów. Sezon w La Scali trwa zazwyczaj

krótko, gdyż zaczyna sie w grudniu, koń-
czy zaś w kwietniu. Przedstawienia odby-

wają się tylko 3 lub 4 razy na tydzień, po-

zostały czas zaś przeznaczony jest na pró-

by. Normalnym zwyczajem Toscaniniego

było kilkadziesiąt prób z samą tylko orkie-
strą przed wystawieniem opery, która

wchodziła na repertuar poraz pierw-

szy lub była wznawiana Orkiestra ta — to

jedna z najlepszych orkiestr na świecie, w

składzie od 80 do 120 osób, zaleznie od wy-

mogów partytury. Słynnym jest również

chór La Scali w składzie 120 osób, kierowa-
ny od szeregu lat przez mistrza Vene-

ziani'ego.
Na solistów La Scali składa się zespół

najświetniejszych gwiazd, których poszcze-

gólne partje przechodzą do historji mu-

zyki.
La Scala dzisiejsza — to z jednej stro-

ny ciągle aktualna i wzorowa doskonałość, 
BIAŁ

Reżyserja Lionel Barrymore wrel.

TEATR - KINC

-- ROZMAITOŚCI

z drugiej za$ — to historja, pełna tradycji.

E NIEWOLNICE Dancingu
Barbara Stanwyck i Ricardo Cortez oraz najnowsze dod. dźwiękowe.

<FIJOŁKOWATY FIJOŁEK>

żydowskiej. W związku zezlikwi- |

_MILĘRNAKI

į Sanacyjne metody werbewania.

„jest przesada.
| Przesadzają w przejawianiu „si-
"ly", przesadzają w czołobitości i lo-
„kajstwie, przesadzają też wówczas

stwa zwrócili się do ZarząduGminy | gdy kogoś chcą dla się zjednać.|

z żądaniem wypłacenia imzaległo- |Uciekają się wówczas do ar$umen- |pomoc prawną, prawie bezpłatnego

ści. Gmina podobno zobowiązała siętów, obliczonych chyba na skrajną

pokryć swe zobowiązania w wyso* naiwność  werbowanych  zwolen-

,kości 5000 złotych w dniu dzisiej- | ników.
Klasycznym przykładem takich

metod jest akcja sanacyjnego Kreso-
wego Związku Zawodowego Dozor
ców Domowych, dążącego przez 0-
mamienie nieświadomych do po-
większenia szeregów swojej orga-
nizacji.
W jednem z dzisiejszych pisemek

popołudniowych ukazało się ogło-
szenie wspomnianego związku treści

następującej:
„W/ niedzielę, dn. 11 lutego rb., w lo-

kalu przy ul. Wielkiej 34 odbędzie się ze-

branie ogólne w sprawie umowy zbiorowej

na rok 1934, Moment ten jest bardzo waż-
ny, gdyż właściciele nieruchomości wnieśli

projekt o zmniejszenie płacy (?). W związ-

ku z powyższem nasz Z-ek wnićsł nowy

projekt o podwyższenie płacy o 10 proc. i

wogóle polepszenie bytu dozorców. Zazna-

czyć należy, iż w r. ub. została zmniejszo-

na (7!) stawka i więcej zmniejszać płac nie

pozwolimy, gdyż i tak dozorcy cierpią głód

i nędzę i zamieszkują w lokalach surowych,

nieraz całemi rodzinami chorują na gruźli-

cę (71), lecz o tem nikt nic nie mówi, a

chcąc przyjść z pomocą i polepszyć byt do-

zorców domowych nawołujemy do zapisy-

wania się do z-ku przy ul. Wielkiej 34,
gdyż tylko w tym z-ku dozorcy otrzymają
obronę swych intresów i polepszenie bytu.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że

członkowie Zw. Chrześcijańskiego, którzy

przystępują do: naszego Związku przy ul.

Wielkiej 34 zalicza się im w. łacone skład-

ki do Z-ku Chrześcijańskiego i przyjmuje

się jako stałych członków”.

Pomijając już samą formę  ogło-
szenia, stwierdzić należy iż zawiera
ono stek kłamstw,
zmniejszono

chu surowym”, gdyż o jakość ich
mieszkań dbają władze
cyjne, a tembardziej nie może być
mowy, żeby gdzieś „całe rodziny do-

zorców” zapadały na gruźlicę,
Najbardziej jednak humorystycz-

nie to ogłoszenie wygląda tam,
gdzie się mówi o przechodzeniu do-
zorców z Chrześcijańskiego Związku
do sanacyjnego.

Poco i w jakim celu?
Przecież Chrześcijański Związek

Dozorców jest jedną
szych organizacyj robotniczych w
Wilnie i liczy więcej członków, niż

Radjosłuchacze nasi poznali zresztą
Scalę z szeregu audycyi płytowych, które
Polskie Radjo nadaje od czasu do czasu w
wykonaniu znakomitych zespołów przeważ-
nie pod dyr. Malajoli.

W programie transmisyj Polskiego
Radja z „La Scali” znajdują się m. in. „Gio-
conda* Ponchelliego, „Mojžesz“ — Rossi-
niego, „Isabeau“ — Mascagniego, „Tra-
viata“ — Verdiego, „Werther“ — Massene-
ta i „Dybuk“ — L. Rocca.

Na scenie Scali odnosili również try-
umfy najznakomitsi śpiewacy polscy. A

więc Margot-Kaftal kreowała Kundry w

wagnerowskim „Parsifalu“, śpiewała' rów-

nież Brunhildę, Helena Zboińska-Ruszkow-
ska w „Normie i Melišcie“, Pietraszewske
w- „Giocondzie“, Salomea  Kiuszeinicka w
„Salome“ i „Elektrze“ R. Straussa, Tade-

usz Leliwa zadziwił swym  Radame-

sem w „Aidzie“. Adam Didur dał w ciągu

kilku sezonów szereg partyj, Belina Sku-

piewski śpiewał „Tristana”, Zygmunt Zale-

ski — „Borisa Godunowa”, śpiewała rów-
nież w Scali Ada Sari, wreszcie Jan Kie-

pura wzbudził zachwyt w „Manon” Masse-
neta i „Turandot“ Pusri miego.

pew 

Cechą charakterystyczną sanacji|

bo w r. ub. nie
stawek wynagrodzeń,'

nigdzie dozorca nie mieszka w „lo-

administra-

wszystkie razem wzięte związki sa-
nacyjne. Zrzesza on ponad 2000 do-
|zorców wówczas, gdy przy sanacji
jtrzyma się niewielka garstka, nie
|przekraczająca 50, osób

Zw. Chrześcijański daje dozorcy

|adwokata, walczy o polepszenie by-
|tu, szerzy wśród nich oświatę, udo-
stępnia przeglądanie wszystkich
pism i czasopism, wypożyczą bez-
jpłatnie książki i wreszcie dokarmia
dzieci, jeżeli rodzice są niezamożni.
A co daje Związek Kresowy?

Nic, poza pustemi frazesami i nigdy
nie spełnianemi obietnica:ni..

Cała ta akcja wskazuje tylko, że

renie robotniczym.
Nic dziwnego. Ludzie pracy zdo-

łali już przekonać się o pożytku sa-
nacji i... więcej nie idą na lep jej
propagatorów.

m. r. S.

Znanyw Wilnie kupieci dzialacz
žydowski, p. Z. wyjechal przed kilku
dniami w sprawach kupieckich, po-
zostawiając w sypialni spodnie, w
których znajdowało się 1800 zł.

Gdy Z. wrócił, skonstatował z
przerażeniem, iż pieniędzy niema.
Ponieważ nikt z domowników nie
przyznał się do przywłaszczenia pie-
niędzy, p. Z. zameldowal policji.
W wyniku dochodzenia zatrzy-

|mano służącę, gdyż ze słów domo-
wników obcy nikt w międzyczasie
w domu nie przebywał, zaś spo-
dnie znajdowały się w sypialni. W 

Na skutek starań słer roiniczych
powiatów brasławskiego, dziśnień-
skiego i postawskiego banki pań-
'stwowe i organizacje rolnicze po-
'życzkowe przychyliły się do próśb
rolników i przedłużyły termin płat-

'

| вапасй п1е dobrze się wiedzie na te-'

Coś dla brydżystów.
Każdy brydżysta wie doskonale o tem,

że powodzenie w grze zależy nietylko od
samej znajomości jej reguł, precyzyjnej i
mistrzowskiej rozg.ywki Zdarzają się prze-
cież dnie, że „karta wali”, same korony
asy, króle, longiery — a mimo to fatalne
rozkłady i absolutny Łrak pomocy u part-
nera uniemożliwiają zrobienie najprostszej
napozór gry.

I nagle coś się przekręca wraz z kołem
fortuny: najniemożliwsze do _ rozegrania
partje kończą się pomyślnie, szaleńcza licy-
towane szlemy wychodzą ku radości part-
nera i zasępieniu przeciwników, mało war-
te karty stają się dzięki rozkładom — o-
gromną kartą.

I wtedy mówimy:
— X jest dzisiaj w dobrej passie.

Wszystko zaczyna się udawać szczęśli-
wemu graczowi: najaieprawdopodobniejsze
impasy, zrzuty, rozkłady chodzą serjami.

życiu jest tak samo. Po fali niepo-
wodzeń i zawodów p:zychodzi okres po-
myślny i wtedy w tej dobrej passie życio-
wej, którą każdy z nas niejednokrotnie
przeżywa, należy poczynić zabezpieczenia
przed falą odwrotnej konjunktury, która
napewno nadejdzie. I wtedy właśnie trze-
jba kupić.los Loterji Państwowej, który bę-
|dzie kołem ratunkowem w chwili niepowo
|dzeń i smutków.

 
Kosztowne uświadomienie się

SPODNIE Z 1800 ZŁ. — HRABIA-<AFERZYSTA — ROZWÓD.

ła, Iż oprócz niej, bywał w sypialni
pewien „hrabia”. Dochodzenie usta-
liło, iż owym hrabią okazał się zna-
ny aferzysta Bogucki, zamieszkały
w hotelu „Europa”.

„ Policja zatrzymała owego nie-
bieskiego ptaka, który zeznał, iż
bywał z wizytami u pani domu, a
nawet kilkakrotnie u niej nocował,
lecz pieniędzy, znajdujących się w
spodniach p. Z. nie ruszał. Bogueki
pozostał w areszcie, gdyż posiadał
cały szereg spraw za oszustwa, zaś
p. Z. postanowił rozwieść się z żo-
ną, bogatą i przystojną kobietą.

czasie śledztwa służąca oświadczy-:

KRAJU.
Przedłużenie terminu płatności długów,

 

ności długów od 3 do 6 miesięcy.
Uwzględnienie prośby nastąpiło

ze względu na'nader ciężką kon-
junkturę rolną i gospodarczą w tych
„powiatach oraz beznadziejną sytua-
|cję wypłacalności wierzycieli.

Zderzenie się parowozu z furmanką

Telechany wąskotorowej kolei ja-
,nowskiej parowóz pociągu osobowe-
go, zdąžającego do Iwacewicz, naje-

WYPADKI
— # КЦет na pracowników

pogotowia. Niejaki FA. Kozłowski
(Majowa 52) wezwał do siebie Pó
gotowie ratunkowe, gdy jednakże
sanitarjusze przybyli na miejsce,
spotkał on ich kijem tak, iż musia
no niespokojnego pacjenta obez-
władnić. Ponadto za fałszywe zaa-
larmowanie pogotowia został Ko-
złowski ukarany grzywną w wyso-
kości 18 zł.

— Poparzenie dziecka. 7 let-
nia Al. Sikers (Jelenia 27) uległa
silnemu poparzeniu wrzątkiem. Skie-
rowano ją do szpitala.

Niespokojny  Wajnstejn.
22 letni Wajsztejn M. (Piłsudskie-
go 53) podczas sankowania się wy
wołał między chłopcami zatarg, w
czasie czego pobito kilku chłopców
a między innymi i Wajsztejna. 

 

na kolejce wązkotorowej.
|  Onegdaj na odcinku Iwacewicze—̀

z  najsilniej-,
,chał na furmankę z drzewem i wy:
„koleil się, Wypadków z ludźmi nie
było. Pociąg przybył do Iwacewicz z
opóźnieniem 56-minutowem.

Aresztowanie 48 osób
w żydowskim klubie „Gwiazda”,

W! sobotę około godz, 12-ej w no
cy warszawiska policja polityczna w
asyście policji mundurowej przyby-
la kilkoma samochodami na ul. No-
wolipie 44, gdzie znajduje się lokal
żydowskiego klubu sportowego
„Gwiazda”.

Wszystkich obecnych, w ilości
około 300-stu osób wylegitymowano.
Władze nie udzieliły pozwolenia na
to zebranie. Po kilkogodzinnej re-
wizji około godz. 3-ciej nad ranem
przewieziono do aresztu przy urzę-
dzie śledczym 48 osób obojga płci.
Zatrzymani będą przekazani jutro
do biura rozpoznawczego urzędu
śledczego. 
 

arcywesola komedja

wadze Wielebnego Duchowieństwa!
Podaję do wiadomości Księży Proboszczów

rad Kościelnych, iż wykonuję wszelkie roboty
kościelne, rzeźbiarskie, malarskie, architektonicz=
ne, a mienowicie: figury, ołtarze, ambony, feretro-

; NA ‚ stai męki Pańskiej. R. 5 tauruję,

i SALA MIEJSKA— BA o ja SZawiajie „ski Pańskiej Reparuję, restauruję

: аоы k zienna y odz 6-8) owyższe roboty mogą być wykonan p-

ki. wma” * =aa BEZPŁA T NY DANCING l parter 54 gr., b:lkon 35 gr. su, awek,KamiGNiA; W owakŚUW e z gł

 

|. Dziś ostatni dzień!
gd SOWIECKI FILM „RO

w kinach: «PAN» i «R O X Y»

 

WIELKI PRZEBÓJ

| TANCERKI

JUŻ WKRÓTCE!

 

ans;Mańki
wyświetla się ze wzrastają

Codzienale przepełnienie.

-——— YEZR ROSE SEO III ITTI IIS

Chluba produkcji 1934 r.

niały scenarjusz, świetna gra artystów w filmie:

ZALEDOJE OCZORAJ
reżyserji twórcy „BOCZNEJ ULICY" już w następ_

nym programie.

BA wspo

“| ES „ BUENOS- AYRES eŚ
< ; £© obfitujący w sensacyjne momenty. _

     
KINO NOWE FRAULEIN DOKTOR

w najnowszym filmie produkcji 1934 r. p. t. „KOBIETA
z REJESTRU"

Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe ze złotej serji „Na
Seanse: 4, 6, 8

DZIŚ REWELACYJNY FILM.

  

Greszynoj“
zem z dnia na dzień powodzeniem.

Spleszcie zobaczyć.

Moja długoletala praktyka w zakresie rzeź-
biarskim, mal+rsklm I zdobnictwa kościelaego da-
je zupełną gwarancję, Iż powierzone mi roboty
zostaną wykonane artystycznie | ku zupełnemu
zadowoleniu NOWORYTTO

Ostrobramska 22 m. 16.

 Młoda panna poszukuje

 

skawe oferty do Adm.
camy nieszczęśliwą Ana-| „Dz. Wil” pod „krytycz-
stazję Łusaszew.czową| ne położenie”. gr.

A się w skraj: | ——— wir.
nej nędzy wraz z małem
dzieckiem. Obecnie znaj- | PRACA i
dują się w Domu No
ciegowym dla Kobie'. Potrzebna
Łaskawe ofiary prosimy

szych czytelnikow pole-

 

 

: pracy. Piszę па таз2у-|
4 RÓŻNE | nie, mam zamiłowanie

do gospodarstwa domo-
wego oraz na ekspe-

Dobrym sercom na-| djentkę do sklepu, Ła-

  

еежае о, Której się nie przebacza (ip) 5 6

 

ul. Wielka

Kuo CAŁE WILNO SPIEWA przekojową piosenkę „BARBARA

=>
ROK ов

ч—а| 99
Mankiewiczėwna — A. DYMSZA,

maa Najnowsze zdobycze techniki

1 10,20.

z nawspanialszej polskiej komedjiwojskowej

ezerwis

tonai — Film“, oraz Polskie Arcydzieło „GŁOS PUSTYNI"

toW“
— W. WALTER, —SIELAŃSKI, Muzyka Dana.
— koncert gry akterskiej| Spleszcle

B. obywatelka ziemska
z Mohylewszczyzny, znaj
dująca się w krytycznem

położeniu materjalnem,
prosi o jakąkolwiek pra-
cę w dziedzinie  bieli-
źniarstwa, lub o pomoc
materjalną. Sprawdzone
przez T-wo Św. Wincen-
tego 4 Paulo. Z-k Do-
broezynny Nr. 3, pok. 14,
Marja B. Ofiary można
składać w Administracji
„Dzien. Wil.“ lub bezpo-
średnie pod adresem.

gr=2  
do pomocy w prowa*
dzeniu domu na wsi
osoba młoda I energicz
np, znająca się na śpl-
žerul, kuchni, gospodar=
stwie domowem | pod-
wórzowem. Oferty wraz
z życiorysem | poda-
nłem warunków proszę
składać w redakcji dia

 

J. M 338—1

INTELIGENTNA
wychowawczyni  poszu-

kuje posady do dzieci,
zna ireblowską metodę,!
robótki, gimnast. i t. d.“
Wymagania najskrom-
niejsze. Poważne świa-
dectwa i refer. UL Та-
tarska 12—13, od 2—4 £

śr.

Zredukowana urzędnicz-
ka poszukuje posady ma-
szynistki, do. gospodar”
stwa domowego, ekspe-
djentki do sklepu, za go-
spodynię do majątku lub
do dzieci. Zna się na
mleczarstwie. Łaskawe
oferty do Admin. „Dz.
Wi.“ pod „23“.  gr—3

 

Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również
mogłaby zająć się kuch+
nią, hodowlą 1 L. d. Obo-
je na skromnych warun-

| kach. Świadectwa dobre.
'Z-k ListopadowyB 12,
| m. 1-a, A. B. gr—2

Kupno!
Sprzedaż

po T
—————

MIoD
leczniczy, kilo 2.80,

FASOLĘ
szparagową, kilo 1.10,

GROSZEK
zielony na jarzynę,

kilo 70 gr.,

GROCH
Victoria, duży, prze-
bierany, kilo 65 gr.

poleca

ZWIEDRYŃSKI,
Wileńska 36, tel. 1224.

361—2 į

 

  

       

   
  

"Z powodu
REwyjazdu

sprzedam nowy magiel.

Wiwulskiego 16 — 32%   

NAUKA j

Lekcji
udzielam: matematyki,
języka niemieckiego, o”
таг łaciny. Waruaki do-
godne. Tracka 19, m 4.

—4qr.

drżycelka-
wychowawczyni wyjedzie
do dzieci lub w mieście.
Świadectwa b. dobre.
Referencje poważne. Ad-
res: ul. Wielka 27—3 od
12 do 2-ej p.p. grl

 

 

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warun-
kach materjalnych poszu-
kuje korepetycyj. Może
na wyjazd. Adres w Adm.
„Dz. Wi“ lub łaskawe
oferty pod „Syn urzęd-

@ —2 gr.

 

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEWIA
BROSZURY
AFISZE

£ TWIERZYŚSKIEGO
Mostowa ul. Mr.1.

Teiefon 12-44.

Cis
Odpowiedzialny Rodakior STANISŁAW JAKITOWICZ.|
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